
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

یک ماه از آغاز سال جدید آموزشی می گذرد، 
دانش آموزان به سبب کمبود آموزگار در بیشتر 
ناحیه های شهر کابل، ولسوالی ها و والیات در 
بی سرنوشتی به سر می برند...

چهار شنبه | 1 ثور 1400 | 21 آپریل 2021 | سال دهم | شماره 2138 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

براساس گزارش های رسمی این روزها تقریبا در 
کشور جنگ با شدت و حدت تمام ادامه دارد. 
رویکرد  اصلی  قربانی  غیرنظامیان  همیشه  مثل 
گزارش  پایه ی  بر  است.  طالبان  جنگ طلبانه ی 
افغانستان  حقوق  بشر  کمیسیون  پیش  روز  دو 
در ظرف تنها شش روز 39 غیرنظامی کشته و 
40 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. انفجارهای 
کنار جاده ای و حمالت مسلحانه ی طالبان عامل 
اصلی این وضعیت اسف بار است. هیچ کسی در 
هیچ  که  مردمی  و  زنان  کودکان،  نیست.  امان 
قربانی  ندارند، همه  در خشونت ها  نوع دخالتی 
تقریبا  افغانستان اند.  در  جاری  خشونت های 
شب و روزی نیست که شهروندان افغانستان در 
ندهند.  قربانی  هدف مند  ترورهای  در  یا  جنگ 
اگر تلفات نظامیان را هم در نظر بگیریم، سطح 
افغانستان  در  جاری  خشونت های  بی پیشنه ی 

ناامید کننده و نگران کننده است. 
در  متحــد  ملــل  ســازمان  دفتــر  گــزارش 
ــاه  ــه م ــه در س ــاند ک ــز می رس ــتان نی افغانس
نخســت ســال 2021 در مقایســه بــا ســال 
ــان 29  ــات غیرنظامی ــالدی تلف ــته ی می گذش

ــت... ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
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آتش طالبان بر 
خرمن جان شهروندان
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چالش کمبود آموزگار در افغانستان: 
آموزگاران موقتی »حق الزحمه« 
تاکنون استخدام نشده اند

چین، هژمون بعدی خاورمیانه؟
به رغم خروج از افغانستان، برتری نظامی 
امریکا در خاورمیانه احتماال برای مدتی 
همچنان بالمنازع باقی می ماند، اما قدرت 
نظامی برای جلوگیری از رشد استراتژیک 
چین در منطقه کافی نخواهد بود.

از زیر سایه ی جنگ 
به دامن هاروارد
دختری مهاجری که از جنگ فرار کرد، 
چگونه دانشجوی هاروارد شد؟

»مرگ بارترین« کشور 
جهان برای خبرنگاران در 
رده بندی آزادی رسانه ها  

در جایگاه ۱۲۲ ایستاد

پیش بینی افزایش 
آلودگی ناشی از دی اکسید 
کربن در جهان با خروج 
از بحران از کرونا

پایان کار بایدن با افغانستان؛ 

آیا کار افغانستان نیز با 
امریکا پایان یافته است؟

بیرون کشیدن همه نیروهای امریکایی، 
برنامه ی خطرناک دولت برای 

تحت فشار قراردادن کابل و طالبان، 
برای ایجاد صلح است.

اعالمیه جو بایدن، رییس  جمهور امریکا در بعدازظهر 
این که  بر  مبنی  گذشته[  ]هفته ی  چهارشنبه  روز 
افغانستان  از  سپتامبر  تا  امریکایی  سربازان  همه 
خارج خواهند شد، بیان گر این است که سرانجام، از 
چشم انداز سنگین کشور، برای امریکا ]در افغانستان[ 

هیچ گونه پیروزی محتمل نیست.
بایدن در سخنرانی خود گفت که چهار رییس  جمهور 
امریکا با افغانستان کشمکش کرده اند - و او مشکل را 

به پنجمی نمی رساند.
یا  تمدید  چرخه ی  به  نمی توانیم  »ما  گفت:  بایدن 

گسترش حضور نظامی خود در افغانستان...
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بازدارنده های صلح و سناریوی احتمالی جنگ
است. پروسه صلح پس از طی نمودن یک مسیر طوالنی و 
ناهموار، تا برگزاری نشست مهم استانبول رسیده و انتظار 
راحتی  به  فرصت  این  از  درگیر،  طرف های  که  می رود 
این که جنگ کماکان یک گزینه ی جدی  نگذرند. ضمن 
مأموریت   پایان  از  ناتو  و  بایدن  جو  آن که  از  پس  است. 

نیروهای شان در افغانستان خبر دادند،...

حساس  و  باریک  نقطه ی  به  افغانستان  صلح  پروسه 
طوالنی  جنگ  تا  مانده  قدم  یک  تنها  است؛  رسیده  آن 
افغانستان پایان بیابد. و یا هم تروریسم و دهشت افکنی، 
یک  از  کمتر  متفاوت تر  شود.  مرحله ی  و  فاز جدید  وارد 
در  افغانستان  صلح  نشست  مهمترین  برگزاری  به  هفته 
میز  روی  کماکان  گزینه  هردو  و  مانده  ترکیه  استانبول 
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اسرائیل در منطقه 
به دنبال چیست؟

مدتی است که اخباری از اقدامات خرابکارانه ی اسرائیل در 
حمله به اهداف ایران در منطقه مخابره می گردد. آخرین 
مورد آن انفجار در مرکز غنی سازی یورانیوم در نطنز ایران 
شد.  مرکز  این  به  جدی  ای  خسارت های  موجب  که  بود 

اگرچه اسرائیل این حمله را رسما به عهده...

والیت  در  مردمی  و  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
 200 حدود  مسلح  افراد  که  می گویند  میدان وردک 

رأس مواشی ساکنان ولسوالی حصه ی دوم...

شرکت برشنا به 
کمپین »برشنا شرم 
کن، دزدی را بس 

کن« پاسخ داد

»کوچی ها و طالبان« حدود ۲۰۰ رأس 
مواشی ساکنان »حصه ی دوم بهسود« 

میدان وردک را با خود بردند بیش از ۱3 میلیون 
نفر در افغانستان با 

کمبود مواد غذایی 
مواجه اند

2

غنی: 

طالبان یک میلیارد دالر 
به زیربناهای افغانستان 

صدمه رسانده اند
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ین« کشور جهان برای خربنگاران در رده بندی آزادی رسانه ها  در جایگاه ۱۲۲ ایستاد »مرگ بارتر
سازمان همچنان گفته است که از آغاز سال جاری میالدی تا کنون نیز چهار خبرنگار 

و همکار دیگر رسانه ای کشته شده اند.
سازمان گزارش گران بدون مرز در بخشی از این گزارش برای توقف زنجیره ی کشتار 
روزنامه نگاران هشدار داده و از مقام های حکومت افغانستان خواسته است قتل خبرنگاران 

را به صورت جدی تحقیق و بررسی کنند.
گزارش گران بدون مرز از جامعه جهانی، به ویژه از ایاالت متحده ی امریکا، آلمان و فرانسه 
نیز خواسته است که از فراخوان این سازمان به دادستان دیوان کیفری بین المللی برای 
شامل کردن جنایت علیه روزنامه نگاران در پرونده ی متعلق به افغانستان، حمایت کنند.

در رده بندی جهانی 2021 آزادی رسانه ها، ناروی، فنلند و سویدن به ترتیب در جایگاه 
اول تا سوم قرار گرفته اند. اریتره، کوریای شمالی و ترکمنستان اما از جمله کشورهای 

شناخته شده اند که رسانه ها در آن از آزادی کمتر برخوردارند.

است  کرده  اعالم  ساالنه اش  گزارش  در  مرز  بدون  گزارش گران  سازمان  روز:  اطالعات 
که افغانستان در رده بندی جهانی آزادی رسانه ها در سال جاری میالدی، بدون هیچ 

تغییری، در جایگاه 122 باقی مانده است.
در گزارش تازه ی این سازمان که دیروز )سه شنبه، 31 حمل( منتشر شده، آمده است 
که افغانستان به دلیل اُفت و یا تغییرات دیگر کشورها در جایگاه خود باقی مانده است، 

اما همچنان یکی از مرگ بارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است.
کووید19 جان  ویروس  تنها  نه  میالدی  در جریان سال 2020  گزارش،  این  براساس 
نیز  افراط گرایانه«  بلکه ویروس »خشونت  افغانستان گرفته است،  را در  ده ها خبرنگار 

خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را هدف قرار داده است.
سازمان گزارش گران بدون مرز در این گزارش افزوده است که در جریان سال 2020 
میالدی دست کم شش خبرنگار و همکار رسانه ای به شکل هدفمند کشته شدند. این 

تنها در سه ماه 573 غیرنظامی کشته و 
یک هزار و 210 تن دیگر زخمی شده اند. 
زمان  از  که  می دهد  نشان  وضعیت  این 
آغاز مذاکرات صلح میان طالبان و دولت 
نه تنها هیچ گونه کاهشی در خشونت ها رخ 
 نداده که این گراف پیوسته سیر صعودی 
ارزیابی های  براساس  و  است.  داشته 
از  یکی  افغانستان  ناظر،  نهادهای  رسمی 
مرگ بارترین کشورهای برای غیرنظامیان 
است و کشور را جنگ و خشونت فرا گرفته 
است. حتا در ماه رمضان نیز طالبان حاضر 
نیست اندکی از سطح خشونت ها بکاهند. 
افغانستان  حکومت  به شمول  درحالی که 
و  طالبان  خویشتن داری  خواهان  همه 
برای  که  شده اند  ماه  این  در  آتش بس 
مسلمانان مقدس است. از نظر اسالم که 
طالبان مدعی سرسخت آن است، این ماه 
گناهان  از  ندامت  و  عبادت  برای  فرصت 
از کشتن یک  بزرگ تر  است؛ چه گناهی 

انسان. 
شهروندان  برای  روزها  این  شرایط 
است  کافی  فقط  است.  جهنمی  وضعیت 
که به وضعیت آوارگان جنگ نگاه کنیم. 
صدها  آواره شدن  آن  نمونه ی  آخرین 
خانواده از روستاهای آرام ولسوالی قره باغ 
مردمی  است؛  شهر  این  مرکز  به  غزنی 
جنگ طلبی  پی  در  رمضان  ماه  در  که 
روزهای  و  کرده  فرار  خشونت  از  طالبان 
می گذارند.  سر  پشت  را  رقت انگیزی 
هرات،  در  داخلی  بیجاشدگان  اردوگاه 
پر  دیگر،  والیت های  و  قندهار  کابل، 
را  آن ها  جنگ  که  شهروندانی  از  است 
مسئول  است.  نشانده  سیاه  خاک  به 
طالبان  افغانستان  در  وضعیت  این  اصلی 
ناظر  نهادهای  ارزیابی  آخرین  است. 
گویای این واقعیت است که گروه طالبان 
و  غیرنظامیان  تلفات  بیشترین  عامل 
رویکرد  است.  شهروندان  آوارگی  مسبب 
دلیل  یک  فقط  طالبان  جنگ طلبانه ی 
اصلی دارد؛ استفاده از رنج و کشتار مردم 
به مثابه ی ابزار سیاسی. گروه طالبان برای 
موقف برتر در مذاکرات صلح و برای زیر 
افغانستان دست  قراردادن حکومت  فشار 
و  می زند  غیرنظامیان  کشتار  و  به جنگ 
شهروندان  جان  خرمن  بر  طالبان  آتش 
نشانه ی آشکار برای باج گیری سیاسی از 

راه جنگ است. 
سرنوشت نشسـت اسـتانبول مبهم است. 
امـکان دارد دامـن خشـونت ها بزرگ تـر 
نبایـد  جهانـی  جامعـه  بنابرایـن،  شـود. 
در برابـر ایـن حجـم بـزرگ از تلفـات و 
غیرنظامیـان  جانـی  و  مالـی  خسـارات 
بی تفاوتـی اختیـار کنـد. فوریـت اصلـی 
در حـال حاضـر ایـن اسـت کـه همـه ی 
طرف هـا، البتـه بیشـتر طالبـان وادار بـه 
رعایـت  بـه  و متعهـد  کاهـش خشـونت 
بین المللـی شـوند.  بشردوسـتانه  حقـوق 
اگـر بـرای جامعـه بین المللـی و نهادهای 
بشـر  »حقـوق  مسـأله  حقـوق  بشـری 
آن  بـه  و  اسـت  اصـل  یـک  دوسـتانه« 
آن  اجـرای  بـرای  دارد،  وجـود  تعهـدی 
گرفتـه  کار  فشـاری  اهـرم  هـر  از  بایـد 
شـود. خشـونت های کـه ایـن روزهـا در 
افغانسـتان اتفـاق می افتـد، نقض آشـکار 
چارچـوب  از  عبـور  و  جنگـی  شـرایط 

اسـت.  جنـگ  بین المللـی  قوانیـن 
طـرف دیگـر طالبـان اسـت. ایـن گـروه 
قربانیـان  بازمانـد گان  برابـر  در  روزی 
بـود.  خواهنـد  پاسـخ گو  جنگ هـا  ایـن 
بـه گفتـه ی معـروف اجـرای عدالـت دیر 
یـا زود دارد، امـا سـوخت و سـوز نـدارد. 
کارنامـه  نه تنهـا  سیاسـت  ایـن  ادامـه ی 
می کنـد  طوالنی تـر  را  طالبـان  سـیاه 
را  صلح طلبانـه  تالش هـای  تمـام  کـه 
مخـدوش و از مسـیر درسـت آن منحرف 
سیاسـی  عقالنیـت  بنابرایـن،  می کنـد. 
حکـم می کنـد کـه سـناریوی باج گیـری 
سیاسـی از راه جنگ کنار گذاشـته شـود.

تأکید  او  دارند.  را  کشورشان  از  مستقالنه 
کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی از چندین 
را  این طرف، 94 درصد عملیات ها  به  سال 

به گونه ی مستقالنه انجام می دهند.
امنیت  پیشین  مشاور  مک مستر،  هربرت 
ملی ایاالت متحده ی امریکا اما تصمیم اخیر 
امریکا برای خروج از افغانستان را »فاجعه ی 

استراتژیک« خوانده است.
تصمیم جو  به  واکنش  در  نیز  گروه طالبان 
نیروهای  که  زمانی  تا  است  گفته  بایدن 
ترک  را  افغانستان  کامل  به گونه ی  خارجی 
نکنند، در هیچ نشستی که در آن در مورد 
شرکت  شود،  گرفته  تصمیم  افغانستان 

نمی کند.

جهانی و افغانستان قرار دارد.
شب  چهارشنبه  که  است  درحالی  این 
بایدن،  جو  حمل(،   25( گذشته  هفته ی 
خروج  زمان  رسما  امریکا  رییس جمهوری 
آقای  کرد.  اعالم  را  افغانستان  از  نظامیانش 
تا  را  نظامیانش  تمامی  که  بود  گفته  بایدن 
11 سپتامبر، بیستمین سالگرد حمالت 11 
سپتامبر 2001 میالدی، از افغانستان خارج 
می کند. همزمان با این، ناتو نیز اعالم کرده 
افغانستان خارج  از  امریکا  با  است که یکجا 

می شود.
هر  غنی  اشرف  رییس جمهور  آن،  دنبال  به 
کرد  رد  را  افغانستان  سقوط  احتمال  گونه 
دفاع  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  و گفت 

مخربانه،  اقدام های  و  ماین ها  انفجار  به جای 
»گل« و »گندم« بکارند و در در آبادی کشور 
بگیرند. رییس جمهور غنی در خطاب  سهم 
به این گروه گفت هر پروژه ی عام المنفعه را 
که طالبان تخریب می کنند، مردم افغانستان 
متضرر می شوند. از سویی هم، او در بخشی 
از صحبت هایش با اشاره به خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان گفت که با خروج این 
نیروها، فصل نو همکاری ها میان افغانستان و 

جامعه ی جهانی آغاز می شود.
اقتصادی،  مناسبات  اشرف غنی،  به گفته ی 
تقویه ی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، 
در  افغانستان  توسعه ی  و  بشری  کمک های 
جامعه ی  میان  همکاری ها  فصل  این  رأس 

غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
یک  ارزش  به  طالبان  گروه  که  می گوید 
میلیارد دالر امریکایی به زیربناهای افغانستان 

صدمه رسانده است.
)سه شنبه، 31 حمل(  دیروز  که  غنی  آقای 
منابع  و  حکومتداری  »هفته ی  نشست  در 
صحبت  ریاست جمهوری  ارگ  در  بشری« 
یک  که  نکنیم  »فراموش  گفت:  می کرد، 
زیربناهای  به  طالبان  حرکات  دالر  میلیارد 
آنان  به  من  است.  رسانده  افغانستان صدمه 
می گویم که چرا خراب می کنید؟ اگر توانایی 
ندارید،  مثبت  برنامه ی  و  ندارید  ساختن 
حداقل از تخریب و ویرانی جلوگیری کنید.«

در همین حال، او از گروه طالبان خواست که 

غین: 

یربناهای افغانستان صدمه رسانده اند طالبان یک میلیارد دالر به ز

نفر برای زنده ماندن با مشکل مواجه خواهند 
نابودی  و  آشامیدنی  آب  شدن  کم  با  شد. 
محصوالت زراعی، مردم مجبورند مسافت های 
بسیار طوالنی را برای دسترسی به احتیاجات 

خود پیاده طی کنند.«
 18 از  بیش  زندگی  وضعیت  مورد  در  او 
نگرانی کرده  ابراز  افغانستان  نفر در  میلیون 
امسال  افراد  تعداد  این  که  است  گفته  و 
به خاطر بحران غذایی ناشی از خشک سالی و 
تأثیرات ناشی از بحران اجتماعی و اقتصادی 
کووید19 و جنگ های طوالنی مدت، نیاز به 

حمایت بشردوستانه دارند. 
او تأکید کرده است: »ما خواستار اقدام فوری 
برای کمک به مردم افغانستان در این برهه ی 
حساس هستیم. میلیون ها نفر برای نجات از 
مرگ به کمک های فوری جهت تأمین غذا، 

آب و کمک نقدی بیشتر احتیاج دارند.«

 7.5 خواستار  احمر  هالل  و  سرخ  صلیب 
میلیون فرانک سویس کمک های نقدی برای 

حمایت از هالل احمر افغانستان شده است.
طبق گزارش این فدراسیون، از این مقدار پول 
به خاطر خرید مواد غذایی و نجات زندگی و 
ده  در  نفر  هزار   210 کشاورزی  محصوالت 
خشک سالی  و  غذایی  ناامنی  از  که  والیت 

متأثر شده اند، استفاده خواهد شد.
آمده  فدراسیون  این  گزارش  از  بخشی  در 
هماهنگی  تیم  گزارش  براساس  که  است 
میان گروهی افغانستان، انتظار می رود تولید 
گندم در سال 2021 میالدی تا 27 درصد 

کاهش یابد.
فدراسیون  هیأت  رییس  مندی،  نسفور 
هالل  و  سرخ  صلیب  جمعیت  بین المللی 
بدترین  از  یکی  »این  است:  گفته  احمر 
خشک سالی ها در افغانستان است و میلیون ها 

به دلیل  افغانستان  در  نفر  میلیون ها  که 
پاندمی کووید19 و سال ها جنگ با آن رو به رو 

هستند، افزوده شده است.
نیالب مبارز، سرپرست جمعیت هالل احمر 
از  بسیاری  در  »ما  است:  گفته  افغانستان 
مناطق عمیقا نگران وخیم تر شدن اوضاع و 
کمبود شدید آب، کمبود محصوالت غذایی و 
از رونق افتادن فعالیت اقتصادی مانند نابودی 

بازارهای محلی و درآمد اساسی هستیم.«
در  که  است  گفته  همچنان  مبارز  خانم 
احمر  هالل  داووطلبان  گذشته  ماه های 
افغانستان و تیم های پاسخ گویی، کمک های 
امدادی به شمول مواد غذایی و نقدی را برای 
هزاران خانواده ی آسیب دیده از خشک سالی 
خشک سالی  از  متأثر  والیات  سراسر  در 

)بادغیس، بغالن و فاریاب( افزایش داده اند.
جمعیت  بین المللی  فدراسیون  حال،  این  با 

اطالعات روز: فدراسیون بین المللی جمعیت 
صلیب سرخ و هالل احمر )IFRC( می گوید 
دلیل  به  افغانستان  جمعیت  یک سوم  که 
مواد  از  خشک سالی  بحران  شدن  وخیم تر 

غذایی کافی محروم خواهند ماند.
فدراسیون دیروز )سه شنبه، 31 حمل(  این 
در گزارشی گفته است که برای جلوگیری از 
بحران شدید در افغانستان به اقدامات فوری 

الزم است.
و  خشک سالی  که  است  آمده  گزارش  در 
بحران غذایی از بدترین مشکالت در دهه های 
افغانستان بوده است؛ زیرا براساس  اخیر در 
آخرین تجزیه و تحلیل ناامنی غذایی، 13.1 
مواد  کمبود  با  افغانستان  در  نفر  میلیون 

غذایی دست وپنجه نرم می کنند.
امنیت  حاد  بحران  گزارش،  این  از  نقل  به 
اقتصادی ای  و  اجتماعی  بر مشکالت  غذایی 

بیش از 13 میلیون نفر در افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه اند

کنان  »کوچی ها و طالبان« حدود ۲۰۰ رأس موایش سا
»حصه ی دوم بهسود« میدان وردک را با خود بردند

رشکت برشنا به کمپنی »برشنا رشم کن، 
دزدی را بس کن« پاسخ داد

که  آنچه  به  اعتراض  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  شماری  روز:  اطالعات 
اضافه ستانی شرکت برق رسانی افغانستان )برشنا( در پول صرفیه ی برق خوانده اند، 

کمپینی را زیر نام »برشنا شرم کن، دزدی را بس کن« راه اندازی کرده اند.
شرکت برشنا به نگرانی های مشتریان این شرکت در کابل مبنی بر اضافه ستانی در 

بل های ماهوار صرفیه ی برق پاسخ داده است.
این شرکت گفته است که ماهوارشدن پول صرفیه ی برق به زیان مشتریان نه، بلکه 
به سود مشتریان است: »تنها تغییر را که د افغانستان برشنا شرکت در بل ماهوار 

آورده تغییر در کتگوری تعرفه است.«
در بل های ماهوار صرفیه ی برق دیده می شود که هزینه ی مصرف یک کیلووات برق 
از 0 تا 100 کیلووات مبلغ 2.5 افغانی و از 101 تا 200 کیلووات مبلغ 3.75 افغانی 
تعیین شده است. این درحالی است که در گذشته قیمت هر کیلووات برق از 0 تا 
200 کیلووات، مبلغ 2.5 افغانی و از 201 تا 400 کیلووات مبلغ 3.75 افغانی بود 

و مصرف برق هر دو ماه یک بار پرداخت می شد.
شرکت برشنا به گونه ی مثال گفته است: »اگر یک مشترک در بل دوماهه 300 
افغانی می شد. حاال در بل  کیلووات برق مصرف می نمود/می کرد، پول آن 875 
ماهوار با مصرف 150 کیلووات در ماه مناصفه ی 875 افغانی یعنی 437.5 افغانی 

خواهد پرداخت.«
شرکت برشنا در 20 حمل اعالم کرد که پول صرفیه ی برق پس از این به گونه ی 
ماهوار پرداخت می شود و این روند در نخست در کابل و سپس در دیگر والیت ها 

تطبیق خواهد شد.
این شرکت در آن زمان گفته بود که ماهوارشدن بل برق افزون بر کاهش صرفیه ی 
مشتریان شرکت برشنا، در راستای انکشاف اقتصادی افغانستان نیز نقش اساسی 

خواهد داشت و هزینه ی برق را نیز نصف می کند.
شرکت برشنا همچنان گفته بود که ماهوارشدن پرداخت پول صرفیه ی برق به 
این شرکت زیان مالی به بار می آورد، اما این تصمیم را با درک وضعیت نابسامان 

اقتصادی مشتریان، به ویژه خانواده های فقیر، گرفته است.

اطالعات روز: منابع محلی و مردمی در والیت میدان وردک می گویند که افراد 
مسلح حدود 200 رأس مواشی ساکنان ولسوالی حصه ی دوم بهسود این والیت 

را با خود برده اند.
حسین بخش، از متنفذان قومی در روستای »دوپشته«ی ولسوالی حصه ی دوم 
بهسود دیروز )سه شنبه، 31 حمل( به روزنامه اطالعات روز گفت که افراد مسلح 
این تعداد مواشی را دو روز پیش از این روستا دزدیده اند. او افزود که این افراد 
ابتدا چوپان ۶5 ساله را لت وکوب و سپس مواشی ها را با خود برده اند. این متنفذ 
مواشی ها  این  دزدی  به  متهم  را  کوچی ها  و  طالبان  گروه  جنگ جویان  قومی 

کردند. به گفته ی او، کوچی ها و طالبان در تبانی هم مواشی را با خود برده اند.
در همین حال خوانی سلطانی، عضو شورای والیتی میدان وردک نیز به روزنامه 
اطالعات روز تأیید کرد که جنگ جویان گروه طالبان و کوچی ها، مواشی ساکنان 

روستای دوپشته را با خود برده اند.
نوع  موتر  بر چندین  سوار  مسلح  به صورت  این جنگ جویان  که  داد  توضیح  او 
»دادسن« و چهار عراده موتورسایکل بوده اند. به گفته ی آقای سلطانی، آنان در 

ابتدا چوپان را نیز با خود برده بوده و سپس او را رها کرده اند.
او گفت که نیروهای امنیتی برای بررسی این موضوع از مرکز ولسوالی حصه ی 

دوم بهسود به طرف روستای دوپشته رفته اند.
ربودن  با  از سویی هم، خوانی سلطانی گفت که جنگ جویان طالبان همزمان 
مواشی ها، وارد روستای »آب پای« در منطقه ی مرزی میان ولسوالی های حصه ی 
اول و دوم بهسود نیز شده اند. او افزود که این روستا خالی از سکنه است و هنوز 

مشخص نشده که طالبان در این منطقه مستقرند یا خیر.
او اما تأکید کرد که طالبان قلف های خانه ها را شکستانده اند.

این گروه تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
تابستان  بهار و  از چند سال پیش بدینسو در فصل های  این درحالی است که 
ولسوالی های بهسود همه ساله شاهد درگیری مسلحانه میان کوچی ها و ساکنان 

این ولسوالی ها است. این درگیری ها میان دو طرف تلفاتی نیز در پی دارد.
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بیرون کشیدن همه نیروهای امریکایی، برنامه ی خطرناک دولت 
برای تحت فشار قراردادن کابل و طالبان، برای ایجاد صلح است.
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 199۶ سال  در  طالبان  سرانجام،  درگرفت. 
آن  دنبال  به  و  کردند  تصرف  را  پایتخت 
انجام  شمال  اتحاد  با  ناموفق  صلح  مذاکرات 
شد. پنج سال حکومت وحشیانه ادامه داشت تا 
این که حمله ایاالت متحده طالبان را سرنگون 

کرد.
از شکست  –پس  توافق صلح  نوع  هیچ  بدون 
می رسد  نظر  به  بعید  که  ترکیه  در  مذاکرات 
)و  متحده  ایاالت  نیروهای  عزیمت  با  و   -
تقریبا به طور قطعی ناتو(، به نظر می رسد که 
طالبان برای تکرار موفقیت های گذشته خود و 

بازگشت به قدرت آماده هستند.
اساسی  قانون  آینده،  افغانستاِن  برای  طالبان 
است  ممکن  این  اما  می خواهند.  اسالمی 
لزوما به معنای بازگشت به دوران تاریک دهه 
1990 در همه جا نباشد. در جاهایی که طالبان 
کنترل دارند، آنان همچنان تفسیر وحشیانه ای 
از قوانین اسالمی از جمله عدالت اختصاری را 
بر افغان ها تحمیل می کنند. اما رهبری طالبان 
می کنند،  زندگی  دوردست  والیات  در  که 
متوجه خواهند شد که از زمان آخرین حضور 
آنان در شهرهای بزرگ مانند کابل، چیزهای 
از  پایتخت  امروز  است.  کرده  تغییر  زیادی 
جوانان باهوش انترنتی که در کافه ها موسیقی 
می شوند، با یک جامعه مدنی پررونق و زنانی که 
است.  شده  پر  می کنند،  کار  مردان  کنار  در 
سرنگونی  از  پس  که  نسلی  تمام   – افغان ها 
طالبان رشد کرده اند - اگر تعداد کافی از آن ها 
پس از خروج امریکایی ها در مورد مساله درنگ 
کنند، بعید است که بدون جنگ از این کشور 
جدید دست بکشند. اگر بترسند که دولت به 
است  ممکن  مردم  نمی کند،  کار  کافی  اندازه 
می تواند  این  که  بگیرند  به دست  را  امور  خود 
افغانستان را به یک جنگ داخلی حتا عمیق تر 

درگیر کند.
ایاالت متحده از تصمیم اش به زودی  بازگشت 
به  طالبان  اگر  به ویژه  شد،  خواهد  احساس 
در  مداوم  به طور  افغانستان  برگردند.  قدرت 
اروپا  به  پناهندگان  منشأ  بزرگ ترین  میان 
هروئین  باشد.  می تواند  دوباره  و   - است  بوده 
را غرقاب  بازارهای جهانی  افغانستان می تواند 
کند. گروه های جهادی در همه جا پیامی ساده 
می بینند: آن ها می توانند پیروز شوند. همچنین 
برای  بایدن  دولت  سازش ناپذیر  برنامه های 
خروج ممکن است باعث ایجاد فشارهای جدید 

در روابط اش با متحدان اروپایی شود.
درگیری  به  است  ممکن  بایدن  نهایت،  در 
امریکا در افغانستان، و اگر نه جنگ افغانستان، 
پایان داده باشد. اما با احتمال اعزام نیروهای 
بیشتر، مطمئنا هم طالبان و هم رای دهندگان 
امریکایی را عصبانی خواهد کرد، می توان نتیجه 
گرفت که به تأخیرانداختن خروج امریکا فقط 
یک دستورالعمل برای تعهد با پایان باز است. 
این ]دستورالعمل[ ممکن است پیش زمینه ی 

یک دستورالعمل خیلی بدتر باشد.

استاد کمکی در دانشکده خدمات  الیز البوت 
بین المللی دانشگاه امریکایی و ستون نویس در 

فارن پالیسی است.

آینده کشور محکم بایستند. 
طالبان همین هفته کنفرانس صلح برنامه ریزی 
شده در ترکیه را بایکوت کردند و تمام آینده 
انداختند.  تردید  به  را  افغانستان  صلح  روند 
به رسمیت شناختن دولت  از  رهبران طالبان 
در کابل امتناع می ورزند و حتا تا زمان برقراری 
توافق صلح نیز در مورد آتش بس فکر نمی کنند 
را سخت تر  توافق  به  این گونه دستیابی  – که 

کرده اند.
از نظر بایدن و بسیاری از تیم امنیت ملی او، 
منطق خروج در سپتامبر، 20 سال فکر را روی 
این که  سر خود می چرخاند. واشنگتن به جای 
به عنوان  کشور  این  در  را  امریکایی  سربازان 
میز  در  افغانستان  دولت  برای  فشار  اهرم 
تاریخ  بگذارد، شرط می بندد که یک  مذاکره، 
مشخص برای عزیمت طرفین را برای دستیابی 

بتواند  این گروه دیگر در موقعیتی نیست که 
حمله ای را به خاک ایاالت متحده برنامه ریزی 

کند.
بایدن  دولت  است؛  تغییر کرده  ترور  تهدید  و 
دولت  و  القاعده  تهدیدهای  نگران  بیشتر 
سایر  و  سومالی  یمن،  سوریه،  در  اسالمی 
مناطق آفریقا است. مقامات امریکایی احساس 
عملیات  افزایش  با  می توانند  که  می کنند 
خلیج  منطقه  به  نیروها  انتقال  و  اطالعاتی 
و  افغانستان  فارس، جایی که می توانند مراقب 
تهدیدهای دیگر باشند، از دوباره تبدیل شدن 
جلوگیری  تروریست ها  پناهگاه  به  افغانستان 
بایدن  کنند. در همین حال، مقامات ]دولت[ 
بیشتر  کمک های  و  دیپلماسی  که  معتقدند 
بشردوستانه به افغانستان، می تواند عدم حضور 

نیروهای امریکایی را جبران کند.
ازای  از زمان خروج شتاب زده ی ترمپ در  اما 
طالبان  خشونت،  کاهش  نادرست  وعده های 
مسئول  را  متحده  ایاالت  تا  یافته اند  جسارت 
باشد.  داشته  شتاب  خروج  برای  که  بدانند 
طالبان در حال حاضر تهدید می کنند که اگر 
تعیین شده  مهلت  از  بیش تر  ائتالف  نیروهای 
پیچیده«  »مشکالت  با  بمانند،  افغانستان  در 
است  ممکن  همچنین  شد.  خواهند  مواجه 
آنها  و  باشد،  خودنمایی  فقط  ]تهدیدها[  این 
انتقام  از  تا  وقت کشی  کنند  سپتامبر  ماه  تا 
این  ایاالت متحده جلوگیری کنند. در  جویی 
مهاجم  بر یک  آن ها  پیروزی محسوس  میان، 
ابرقدرت به آنان اطمینان بیشتری داده است 
تا در گفت وگو با دیگر گروه های افغان در مورد 
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در  امریکا  رییس  جمهور  بایدن،  جو  اعالمیه 
گذشته[  ]هفته ی  چهارشنبه  روز  بعدازظهر 
تا  امریکایی  سربازان  همه  این که  بر  مبنی 
شد،  خواهند  خارج  افغانستان  از  سپتامبر 
چشم انداز  از  سرانجام،  که  است  این  بیان گر 
افغانستان[  ]در  امریکا  برای  کشور،  سنگین 

هیچ گونه پیروزی محتمل نیست.
چهار  که  گفت  خود  سخنرانی  در  بایدن 
کشمکش  افغانستان  با  امریکا  رییس  جمهور 
کرده اند - و او مشکل را به پنجمی نمی رساند.

بایدن گفت: »ما نمی توانیم به چرخه ی تمدید 
افغانستان  در  خود  نظامی  گسترش حضور  یا 
ایده آل  شرایط  که  امید  این  به  دهیم،  ادامه 
منتظر  ]و[  کنیم  ایجاد  خود  خروج  برای 

نتیجه ی متفاوت هستیم.«
بایدن برای خروج امریکا  جدول زمانی جدید 
تنها چند ماه دیرتر از معامله ای است که دونالد 
متحده  ایاالت  پیشین  رییس  جمهور  ترمپ، 
برای رسیدن به توافق نامه صلح با طالبان، در 
اوایل سال گذشته امضا کرد. ناظران خوش بین 
نمونه ی  را  بایدن  شرط  و  قید  بدون  خروج 
ابتدایی آنچه رییس  جمهور و تیم امنیت ملی 
وی قول داده اند، سیاست خارجی»تحقیرآمیز« 
شکست  را  آن  منتقدان  خواند.  خواهند 
تحقیرآمیزی خواندند که باعث می شود امنیت 
ایاالت متحده کاهش یابد و مردم افغانستان را 

به آینده ای ترسناک رها کند.
در هر صورت، اعالمیه این تصور را که حضور 
طوالنی مدت نیروهای امریکایی کمک می کند 
برای  افغان  نیروهای  شوند،  مغلوب  طالبان  تا 
دولت  و  شوند  تقویت  خود  به  اتکا  و  استقرار 
کنترل  سرانجام  تا  شود  قادر  کابل  مرکزی 
متوقف  دهد،  گسترش  را  کشور  کل  بر  خود 
می کند. پس از 20 سال جنگ و هزاران کشته، 
هیچ یک از این ها تحقق نیافته است. مقامات 
نظر  از  طالبان  که  می کنند  اذعان  امریکایی 
باالترین سطح خود هستند و طی  نظامی در 
چشم گیری  طرز  به  را  حمالت  گذشته  سال 
مدت  برای  که  والیات  مراکز  داده اند.  افزایش 
قرار می گیرد،  افغان  اختیار سربازان  کوتاه در 
توسط شورشیان پس گرفته می شود.  معموال 
تعداد معدود نیروهای باقیمانده ایاالت متحده، 
در حال تقویت یک دولت عمیقا نامحبوب در 
از  را  اعتماد مردم خود  افغانستان هستند که 
دست داده است یا هرگز ]اعتماد[ جلب نکرده 

است.
باخت تمام  افغانستان یک  امریکا در  سابقه ی 
ایاالت متحده 20 سال پیش  و کمال نیست. 
به افغانستان حمله کرد تا در نهایت اسامه بن 
نقشه  که  القاعده  تروریست های  دیگر  و  الدن 
را   2001 سپتامبر   11 تروریستی  حمالت 
طراحی کرده کردند، را ریشه کن کند. به طور 
کلی، آن کار تمام شده است. بن الدن 10 سال 
است که مربوط به گذشته است؛ و در حالی که 
افغانستان  در  را  پای خود  هنوز جای  القاعده 
 - می کند  همکاری  طالبان  با  هنوز  و   - دارد 
جامعه اطالعاتی ایاالت متحده معتقد است که 

به توافق نهایی سوق دهد، درحالی که فشارها 
بر همسایگان مانند پاکستان برای استفاده از 
نفوذ شان بر طالبان جهت جلوگیری از جنگ 

داخلی افزایش می یابد.
افغان ها رهبری ضعیف غنی را مسئول احیای 
برای  تمایل وی  مجدد طالبان می دانند. عدم 
ترسیم  برای  اولیه  تالش های  قدرت  تقسیم 
است.  کرده  ناکام  را  جنگ  از  پس  آینده ای 
واشنگتن  با  را  خود  روابط  نتوانست  غنی 
به  است  ممکن  که  کند  ایجاد  به نحوی 
نیروهای  تثبیت حضور  و  حضور طوالنی مدت 
امریکایی بینجامد، چنانچه در جاپان، آلمان و 
کوریای جنوبی اتفاق افتاد. افغان ها می فهمند 
توان  نه  و  کند  جنگ  می تواند  نه  غنی  که 

صلح کردن دارد.
عزیمت  آماده ی  متحده  ایاالت  حالی که  در 
که چه  است  این  داغ  پرسش  اولین  می شود، 
از   - گذشته  دهه  دو  دستاوردهای  از  تعداد 
سر و صداي دموکراسي تا پیشرفت در حقوق 
زنان – می تواند حفظ شود تا اطمینان حاصل 
شود که فداکاری ایاالت متحده در این کشور 
نبوده است. خطوط روند مثبت  بیهوده  کامال 
نیستند: زلمی خلیل زاد، فرستاد ایاالت متحده 
تا  نشد  قادر  ترمپ  فشار  تحت  افغانستان،  به 
یا  بشر، دموکراسی  از طالبان در مورد حقوق 

حقوق زنان اطمینان حاصل کند.
پرسش عمده دوم این است که آینده احتماال 
خواهد  شباهت  سال 1990  به  میزان  چه  به 
شوروی  جماهیر  اتحاد  خروج  از  پس  داشت. 
داخلی  جنگ   ،1989 سال  در  افغانستان  از 

اپیان کار ابیدن اب افغانستان؛ 

آیا کار افغانستان نیز اب امریکا اپیان یافته است؟

گفته ی  بنابر  نیز  امسال  می دهند.  پایان  تدریج  به 
رییس جمهور قرار است بیش از 11 هزار بست آموزگاری 

ایجاد و برای رقابت آزاد اعالم شود. 
کمبود آموزگار در آموزش و پرورش افغانستان در حالی 
است که براساس اطالعات رسمی بیشترین کارمندان و 
آموزگاران خیالی در وزارت معارف شناسایی شده است. 
معارف  وزارت  کارمندان  بیومتریک  ثبت  روند  گرچند 
خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون  سوی  از  هنوز 
سال  قوس  در  کمیسیون  این  است.  نشده  تمام  ملکی 
گذشته اطالعاتی را از این روند منتشر کرد که نشان می 
از میان 12 هزار کارمند خیالی در دستگاه دولت،  داد 
بنابر  است.  بوده  معارف  وزارت  به  مربوط  آن  هزار   9
پژوهش های که سال های پیش منتشر شد، موجودیت 
آموزگاران خیالی در وزارت معارف، این اداره را در رده ی 
آموزگارانی  و  کارمندان  قرار می دهد؛  ادارات  فاسدترین 
که به نام های جعلی و بدون حضور در کار عمال از دولت 
معاش می گیرند. درحالی که هزاران دانش آموز شامل در 
از درس و مشق محروم   آموزگار  به دلیل کمبود  مکتب 

می شوند. 

این است که ما بتوانیم به گونه ی برابر امکانات را توزیع 
کنیم. تمرکز بیشتر روی نواحی و والیاتی است که در 
محرومیت به سر می برند. هم از لحاظ امکانات و هم از 

لحاظ معلم و تشکیالت اداری.« 
امسال  قرار است  مسئوالن وزارت معارف می گویند که 
آغاز  به زودی  »حق الزحمه«  آموزگاران  استخدام  روند 
گذشته  آموزشی  سال  آغاز  از  ماه  یک  که  اکنون  شود. 
است، سخن گوی این وزارت می گوید که بحث های شان 
این  استخدام  مالی  چالش  رفع  برای  مالیه  وزارت  با 
آموزگاران  ادامه دارد و در تالش اند تا این چالش به زودی 
حل شود. به گفته ی خانم آرین از این که بودجه ی ملی 
از  دیر تصویب شد،  نمایندگان  از سوی مجلس   1400
نیز  »حق الزحمه«  آموزگاران  استخدام  روند  در  این رو 

تأخیر آمده است. 
بخش آموزش و پرورش افغانستان بنابر آمارهای رسمی 
در مجموع ۶0 تا 70 هزار آموزگار کمبود دارد. مسئوالن 
وزارت معارف و رییس جمهور هر سال در مراسم نواختن 
زنگ مکتب وعده می دهند که هزاران آموزگار جدید به 
این چالش  به  و  می کنند  استخدام  آزاد  رقابت  شیوه ی 

لیاقت الیق

یک ماه از آغاز سال جدید آموزشی می گذرد، دانش آموزان 
به سبب کمبود آموزگار در بیشتر ناحیه های شهر کابل، 

ولسوالی ها و والیات در بی سرنوشتی به سر می برند. 
معارف  اساسی  چالش های  از  یکی  آموزگار  کمبود 
چالش،  این  از  بخشی  رفع  برای  است.  افغانستان 
موقتی  آموزگاران  هرسال  معارف  وزارت  این  از  پیش 
آموزگاران  امسال  می کرد.  استخدام  »حق الزحمه« 
»حق الزحمه« نیز به دلیل مشکالت مالی، هنوز استخدام 
نیز  گذشته  سال  »حق الزحمه«  آموزگاران  نشده اند. 
به دلیل تأثیرپذیری از شیوع ویروس کرونا استخدام نشده  
بودند و و امسال هم تاکنون این چالش حل نشده است. 
ناحیه ی  در  نمونه  گونه ی  به  رسمی  آمار  براساس 
سیزدهم شهر کابل یک هزار و 300 آموزگار کمبود است. 
بی سرنوشتی  و  آموزگار  نبود  از  ناحیه  این  باشندگان 
ده ها هزار دانش آموز شکایت دارند. در این ناحیه اکنون 
پرورش اند.  و  آموزش  آموزگار مصروف  و 483  یک هزار 
از  درصد   50 به  نزدیک  که  می دهد  نشان  آمار  این 

آموزگاران مورد نیاز این ناحیه استخدام نشده اند. 

چالش کمبود آموزگار در افغانستان: 

آموزگاران موقیت »حق الزحمه« اتکنون استخدام نشده اند
و 215  کابل یک هزار  دوازدهم شهر  ناحیه ی  همچنین 
است.  کمبود  دیگر  آموزگار  یک هزار  و  دارد  آموزگار 
مکاتب ناحیه ی هفدهم اکنون یک هزار و 300 آموزگار 
دارد اما یک هزار و 200 آموزگار دیگر کمبود است. در 
مجموع در شهر کابل 25 هزار آموزگار مصروف آموزش و 
پرورش است اما با آن هم بیشتر ناحیه های شهر با کمبود 

هزاران آموزگار روبه رو است. 
به  را  معارف  وزارت  کابل  شهر  باشندگان  از  برخی 
و  می کنند  متهم  آموزگار  استخدام  در  تبعیض  اعمال 
ناحیه ها صدها آموزگار کمبود  از  می گویند که شماری 
شده  استخدام  اضافی  آموزگار  دیگر  برخی  در  اما  دارد 
است. سخن گوی وزارت معارف این اتهام را رد می کند و 
می گوید چالش کمبود آموزگار در یک یا چند ناحیه نه 
بلکه در بیشتر ناحیه های شهر کابل وجود دارد. نجیبه 
طور  »این  می گوید:  معارف  وزارت  سخن گوی  آرین، 
نیست که در شماری از ناحیه ها بست های اضافی وجود 
داشته باشند و شماری دیگر آموزگار کمبود باشد. بدون 
شک در سال های گذشته امکان دارد که در توزیع بست ها 
یک سلسله چالش ها وجود داشته اما تالش رهبری فعلی 

غنی نتوانست روابط خود را 
با واشنگتن به نحوی ایجاد 

کند که ممکن است به حضور 
طوالنی مدت و تثبیت حضور 
نیروهای امریکایی بینجامد، 
چنانچه در جاپان، آلمان و 

کوریای جنوبی اتفاق افتاد. 
افغان ها می فهمند که غنی نه 
می تواند جنگ کند و نه توان 

صلح کردن دارد.
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پاسگاه های  به  حمالت  کردند.  راه اندازی 
حمالت  و  یافت  شدت  امنیتی  نیروهای 
انفجاری و انتحاری کماکان ادامه می یابد. 
طالبان همچنان به تعهدشان مبنی بر قطع 
عمل  تروریستی  شبکه های  با  همکاری 
نکردند و در مناطق تحت اداره ی این گروه، 
آخرین  می شود.  برگزار  صحرایی  محکمه 
یک  گروه،  این  به  وابسته  اعضای  مورد، 
زن را در حضور ده ها تن در ولسوالی اوبه 

والیت هرات، دره زده و شکنجه کردند. 
این موارد، موانع جدی بر سر راه موفقیت 
مذاکرات صلح است. رسیدن به یک صلح 
انعطاف  نیازمند  همه شمول،  و  پایدار 
گروه  ادبیات  اما  است،  خودگذری  از  و 
ادبیات  داخلی،  برابر طرف های  در  طالبان 

حمید فرهادی

باریک  نقطه ی  به  افغانستان  صلح  پروسه 
و حساس آن رسیده است؛ تنها یک قدم 
پایان  افغانستان  طوالنی  جنگ  تا  مانده 
دهشت افکنی،  و  تروریسم  هم  یا  و  بیابد. 
وارد فاز جدید و مرحله ی متفاوت تر  شود. 
مهمترین  برگزاری  به  هفته  یک  از  کمتر 
نشست صلح افغانستان در استانبول ترکیه 
میز  روی  کماکان  گزینه  هردو  و  مانده 
از طی نمودن یک  است. پروسه صلح پس 
مسیر طوالنی و ناهموار، تا برگزاری نشست 
انتظار می رود که  مهم استانبول رسیده و 
طرف های درگیر، از این فرصت به راحتی 
یک  کماکان  جنگ  این که  ضمن  نگذرند. 
جو  آن که  از  پس  است.  جدی  گزینه ی 
بایدن و ناتو از پایان مأموریت  نیروهای شان 
این که  احتمال  دادند،  خبر  افغانستان  در 
صلح،  نشست  به  پشت پازدن  با  طالبان 
اطراف  و  شهرها  در  تحرکات شان  به 
با  پابرجاست.  همچنان  ببخشند،  شدت 
نزدیک شدن به زمان خروج کامل نیروهای 
با  صلح  پروسه  افغانستان،  از  امریکایی 
موانع و چالش های جدی روبه رو است که 
گذشتن از آن ها، به راحتی میسر و ممکن 
یک  سناریوی  این،  با  همزمان  نیست. 
با پوشش جدید محتمل است  تازه  جنگ 
که ممکن است منجر به دگرگونی شرایط 

و اوضاع جاری در افغانستان شود. 
صلح،  توافق  به  رسیدن  برای  مانع  اولین 
غنی  اشرف  رهبری  به  کنونی  حکومت 
حکومت  مشروعیت  طالبان  گروه  است. 
ناتوان  را  او  و  نمی پذیرند  را  غنی  اشرف 
دوره  آنان  می خوانند.  مملکت  اداره  برای 
یک  از  برخواسته  را  غنی  حکومت  جدید 
سفارشی  تمدید  بلکه  نه،  شفاف  انتخابات 
می خوانند و معتقدند که وی از کلیت مردم 
افغانستان نمایندگی نمی تواند. مسلم است 
از هردو طرف  توافق صلح،  به  که رسیدن 
این  و  قربانی می خواهد  آقای غنی  به ویژه 
قربانی چیزی کمتر از کناره گیری از قدرت 
نخواهد بود. اما اشرف غنی و نزدیکان او، 
هرگونه توافقی را که منجر به کناره گیری 
آنان از قدرت شود نپذیرفتنی خوانده اند و 
معتقدند که صلحی به غیر از انتخابات، به 

معنای فروپاشی نظام است. 
گزینه ی غنی برای صلح، برگزاری انتخابات 
چنین  طالبان  مسلما  اما  است،  زودهنگام 
خواستی را تحت هیچ شرایطی نمی پذیرند 

متفاوت تر از جنگ فعلی خواهد بود. طالبان 
خواهند  افغانستان  کامل  تسلط  برای 
جنگید. در مقابل، راه برای دیگر قدرت های 
را  خود  بخت  تا  شد  خواهد  باز  منطقه ای 
بخت  کنند.  آزمایش  افغانستان  خاک  در 
امریکا  نظامی  نیروهای  خروج  از  بعد  اول 
هفته ی  بود.  خواهد  چین  افغانستان،  از 
گذشته روزنامه ی »ساوث چاینا مورنینگ 
پست چین« در گزارشی نوشت که ممکن 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  از  پس  است 
»نیروهای  کشور  این  به  چین  افغانستان، 
صلح« بفرستد. این روزنامه سه روز پس از 
اعالم خروج نیروهای امریکایی توسط جو 
بایدن، نوشت که خروج نیروهای امریکایی 
این  امنیت  و  ثبات  نه  تنها  افغانستان،  از 
بلکه ممکن است  تهدید می کند  را  کشور 
دامنه  تهدیدها به »سینکیانگ« نیز برسد 
و فعالیت و تالش های ضد تروریسم، دولت 

این کشور را هم مختل کند.
پـس  اگـر  چینـی  تحلیل گـران  بـاور  بـه 
تهدیـد  امریکایـی،  نیروهـای  خـروج  از 
جنـوب  کشـورهای  متوجـه  امنیتـی 
آسـیا شـود، چیـن نیروهـای صلـح را بـه 
افغانسـتان خواهـد فرسـتاد. »سـون چی« 

دولت  با  توافق شان  می خواهند  آنان  و 
سطح  در  گسترده  تغییرات  با  افغانستان 
و  دیپلماسی  دستگاه  و  نظام  رهبری 
نمی خواهند  آنان  باشد.  همراه  سیاسی 
توافق  پروسه صلح، شبیه  به  پیوستن شان 
تلقی  عادی  اتفاق  یک  دولت،  با  حکمتیار 
ممکن  توافقی  هیچ گونه  بااین حال،  شود. 
شود  حاضر  غنی  آقای  مگر  بود،  نخواهد 
داخلی  سیاسی  نیروهای  دیگر  جمع  به 
بپیوندد و بقای حکومتش را به لقای صلح 
ببخشد، در غیر آن، در میان اعضای هیأت 
و  پراکندگی  »جمهوریت«  مذاکره کننده 
این،  و  آمد  خواهد  به وجود  چندپارچگی 
فصل تازه ای از کشمکش ها و تنش ها را در 

درون نظام دامن خواهد زد.
روایت فتح و پیروزی طالبان، دومین مانع 
عمده پروسه صلح خوانده می شود. طالبان 
سال گذشته در مراسم امضای توافق نامه با 
امریکا، پرچم های شان را به نشانه ی »فتح« 
هنوز  آنان  و  می کردند  بلند  »پیروزی«  و 
پیروز  افغانستان  جنگ  در  که  معتقدند 
استانکزی  عباس  پیش،  چندی  شده اند. 
عضو هیأت رهبری گروه طالبان در مسکو 
افغانستان  دولت  نمایندگان  به  خطاب 
خیلی  صلح خواهی  »صدای  که  می گفت 
که  می گفت  وی  است.«  شده  بلند  دیر 
صلح خواهی  صدای  چرا  پیش  بیست سال 
بلند نشد که اکنون می شود. وی به صورت 
طالبان  که  داشت  آن  به  اشاره  تلویحی 
سازمان یافته تر  و  یافته  قدرت  اکنون 
شده اند و به نحوی در جنگ افغانستان به 
دولت  نمایندگان  و  است  رسیده  پیروزی 
بلند  صلح خواهی  ندای  ضعیف،  جایگاه  از 

می کنند.
پیشرفت  برای  طالبان  این،  از  پیش 
جمله  از  بزرگ  مطالبات  صلح،  مذاکرات 
زندان های  از  زندانی شان  پنج هزار  رهایی 
افغانستان در یک نوبت و رهایی هفت هزار 
زندانی باقی مانده در نوبت دیگر، حذف نام 
سازمان  سیاه  لیست  از  گروه  این  اعضای 
اسالمی  نظام  یک  آمدن  کار  روی  و  ملل  
و  امریکایی ها  با  را  آنان(  تعریف  )مطابق 
در  اما  کرده اند.  مطرح  افغانی  طرف های 
زندانی  هزار  یک  رهایی  جز  به  مقابل، 
نیروهای امنیتی افغانستان، به هیچ یکی از 
تعهدات شان عمل نکردند. طالبان برخالف 
ترورهای  خشونت ها،  کاهش  به  تعهد 
دوردست  مناطق  و  در شهرها  را  هدفمند 

که  را  افرادی  آنان  است.  تکفیر  و  تهدید 
در  می کنند  کار  نظام  این  رهبری  تحت 
»مزدور«،  »جاسوس«،  شان  اعالمیه های 
قرار  حالی که  در  می خوانند.  و...  »خائین« 
دوباره  صلح  توافق  صورت  در  آن ها  است 
کنند.  کار  چتر  یک  زیر  افراد  همین  با 
طالبان  که  نگرشی  چنین  با  بااین حال، 
دارند، رسیدن به یک صلح معنادار، چیزی 
نمی تواند  واهی  خوش بینی  یک  از  فراتر 

تلقی شود.

جنگ با تَن پوش جدید
در صورت شکست کامل مذاکرات صلح با 
ادامه جنگ است،  طالبان، گزینه ی دیگر، 
اما جنگی بعد از خروج نیروهای امریکایی، 

ابزدارنده های صلح و سناریوی احمتایل جنگ
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مقابل  در  و  کند  شرکت  برجام  احیای 
سطح  امریکا  تحریم  های  برداشته شدن 
غنی سازی یورانیوم خود را کاهش بدهد و 
اجازه ندهد که موضوع مذاکرات به سمت 
برنامه موشکی این کشور برود. اما اسرائیل 
به خصوص با خرابکاری در تأسیسات ایران 
را  ایران  برنده  برگ  این  می  کند  تالش 
تا  کند  ایجاد  را  شرایطی  و  گرفته  وی  از 

ارسائیل در منطقه به دنبال چیست؟

به  ایران  نتیجه  تا در  ببرد  باال  ایران  برای 
فکر بازنگری در سیاست خویش بیفتد.

سناریوی دوم: تضعیف موضع ایران در 
مذاکرات

تالش  بایدن  روی کارآمدن  از  بعد  ایران 
یورانیوم  باالبردن سطح غنی سازی  با  کرد 
برای  مذاکرات  در  قوی  تری  موضع  از 

به  متعلق  جاسوسی  کشتی  یک  را  آن  و 
سپاه پاسداران خواند. حمله به یک هدف 
دارد.  ایران  برای  روشن  تری  پیام  نظامی 
حمالت زیادی از جمله ترور، حمله هوایی، 
خرابکاری و انفجار در تأسیسات هسته  ای 
مسئولیت  اسرائیل  که  داده  رخ  ایران 
گرفته.  به عهده  را رسما  آن ها  از  تعدادی 
هدف از این حمالت چیست و اسرائیل چه 

هدفی را دنبال می  کند؟

تقویت  از  جلوگیری  اول:  سناریوی 
حضور ایران در منطقه 

اسرائیل هدف از این حمالت را جلوگیری 
اعالم  منطقه  در  ایران  قدرت گیری  از 
حمله  با  دارد  تالش  کشور  این  می  کند. 
به  هوایی  حمالت  ایرانی،  کشتی  های  به 
خرابکاری  و  سوریه  در  ایران  پایگاه  های 
از  مانع  کشور  این  هسته  ای  برنامه  در 
قدرت گرفتن ایران در منطقه شود و مثال با 
اقدامی مشخص مانند حمله به کشتی  های 
سوریه  در  کشور  این  پایگاه  های  یا  ایرانی 
گروه  های  و  کشورها  و  ایران  بین  اتصال 
را  یا هزینه  ایران را قطع کند و  با  همسو 

محمدکاظم احمدی

اقدامات  از  اخباری  که  است  مدتی 
اهداف  به  حمله  در  اسرائیل  خرابکارانه ی 
آخرین  می گردد.  مخابره  منطقه  در  ایران 
غنی سازی  مرکز  در  انفجار  آن  مورد 
موجب  که  بود  ایران  نطنز  در  یورانیوم 
شد.  مرکز  این  به  جدی  ای  خسارت های 
اگرچه اسرائیل این حمله را رسما به عهده 
بنیامین  اسرائیل  نخست وزیر  ولی  نگرفت 
با  مشترک  خبری  کنفرانس  در  ناتانیاهو 
وزیر دفاع امریکا یک روز بعد از این حادثه 
دست  یابی  اجازه  اسرائیل  که  کرد  اعالم 
داد.  نخواهد  را  هسته  ای  سالح  به  ایران 
روزنامه وال استریت ژورنال نیز فاش کرد 
که اسرائیل در سال 2019 به 12 کشتی 
رسانه  ای شدن  از  پس  کرده.  حمله  ایرانی 
اسرائیل  اجاره  ی  تحت  کشتی  خبر،  این 
گرفت.  قرار  حمله  مورد  هرمز  تنگه  در 
عهده  به  کسی  را  حمله  این  مسئولیت 
نگرفت ولی برای اسرائیل مشخص بود که 
اسرائیل  است.  این حمله چه کسی  عامل 
بعد از این حمله، یک کشتی دیگر ایرانی 
داد  قرار  حمله  مورد  سرخ  دریای  در  را 

موضوع مذاکرات برجام مستقیما به دومین 
اسرائیل،  نگرانی  و عامل  ایران  برنده  برگ 

یعنی برنامه موشکی ایران، برود.

به  دیگر  جنگ  آغاز  سوم:  سناریوی 
رهبری امریکا

به نظـر نمی رسـد که حمـالت اسـرائیل به 
اهـداف ایرانـی تاثیـر چندانی در سیاسـت 

ایران بعد از روی کارآمدن بایدن تالش کرد با باالبردن سطح 
غنی سازی یورانیوم از موضع قوی  تری در مذاکرات برای احیای 

برجام شرکت کند و در مقابل برداشته شدن تحریم  های امریکا سطح 
غنی سازی یورانیوم خود را کاهش بدهد و اجازه ندهد که موضوع 

مذاکرات به سمت برنامه موشکی این کشور برود.

افغانستان بار دیگر مورد هجوم کشورهای منطقه و جهان قرار 
خواهد گرفت و جنگ در شهرها و مناطق دوردست شدت خواهد 
یافت. در حال  حاضر، گزینه ی مناسب، نشست استانبول و توافق 

بر سر یک حکومت فراگیر و همه شمول است. نیروهای سیاسی 
افغانستان برای مذاکره با طالبان آمادگی دارند.
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نابودی  و  منطقه  نفت  صادرات  در  اختالل  آن  موجب  به  و 
رویکرد  همین  است.  منطقه  در  بیجینگ  سرمایه گذاری های 
تبدیل  منطقه ای  صلح  در  مسئول  شریک  یک  به  را  چین 
مسئولیت  تقبل  به  چین  تمایل  نشان دهنده  این  اما  می کند. 
موردنظر  ابزار  نظامی  اتحادهای  نیست.  منطقه  امنیت  تأمین 

چین در رقابت های جهانی با ایاالت متحده نیستند.
چین همچنین مواظب بوده که درگیر منازعات دیرینه ی منطقه 
مذاکرات  که  است  کرده  پیشنهاد  چین  اخیرا  هرچند  نشود. 
اما  مستقیم بین رهبران اسرائیل و فلسطین را میزبانی کند، 
نباید به این پیشنهاد خیلی بها داد. چین به خوبی می داند که 
که چین  است  بوده  امریکا  و جانی  مالی  هزینه  به دلیل  فقط 
عراق  و  افغانستان  در  را  خود  اقتصادی  نفوذ  است  توانسته 
این نوع سرمایه گذاری ها  گسترش دهد. خود چین عالقه مند 

نیست.
چیـن  اقتصـادی  منافـع  کـه  می دانـد  بیجینـگ  نهایـت  در 
ایـاالت  امنیتـی تحـت هدایـت  بـه سیسـتم  بـا دسـت نزدن 
تأمیـن  نحـو  بهتریـن  بـه  در خاورمیانـه،  متحـده ی مسـتقر 
می شـود. ایـن برداشـت تـا حـدی توضیـح می دهـد کـه چـرا 
شـرکای اصلـی چیـن در خاورمیانـه، بیشـتر متحـدان ایـاالت 
مشـارکت جامـع  امضـای سـند  بـا  متحـده هسـتند. چیـن 
اسـتراتژیک بـا ایـران یـک اسـتثنا قائل شـد، امـا این اسـتثنا 
برخاسـته از یک محاسـبه اقتصـادی بود: بیجینـگ می خواهد 
تجـارت دوجانبـه خـود را با ایـران، کـه از زمان خـروج امریکا 
از برجـام و بازگردانـدن تحریم هـا علیـه ایران در سـال 2018 

بـه شـدت آسـیب دیـده اسـت، احیـا کند.
در حقیقت تنها پس از وضع مجدد تحریم ها علیه ایران بود که 
ایده مشارکت جامع استراتژیک مطرح شد. زمان بندی امضای 
این سند، درست وقتی که اداره بایدن سعی در مذاکره مجدد و 
احیای برجام دارد، یک تصمیِم محاسبه شده از جانب بیجینگ 
برای تقویت موقعیت چانه زنی تهران بود، به این امید، که لغو 

تحریم ها را تسریع کند.
بـا این حـال ایـران بـرای همـکاری خـود بـا چیـن هزینه های 
زیـادی پرداخـت خواهـد کـرد. چین بـا انگشت گذاشـتن روی 
مشـقت های اقتصـادی کـه ایـران تجربـه می کنـد، بـه دنبـال 
دسترسـی بـه نفت ایـران با تخفیف چندبرابر اسـت. در مراحل 
اولیـه مذاکـرات برخـی از ایرانیـان هشـدار دادند کـه چین به 
دنبـال یـک معامله ی اسـتثماری اسـت، دقیقا ماننـد توافقاتی 
کـه به چیـن امکان داد کنتـرل بندر »هامبانتوتا«ی سـریالنکا 
را بقاپـد. حـزب اهلل لبنـان، عنصر نیابتـی قدرت مند ایـران، نیز 
بایـد نسـبت بـه چین محتـاط باشـد. حـزب اهلل لبنـان به ویژه 
بایـد در تهدیـد خـود علیه اسـرائیل مبنـی بر حمله موشـکی 
بـر بنـدر حیفـا تجدیدنظـر کنـد، زیـرا چیـن تقریبـا اکنـون 

مالـک آن بنـدر به حسـاب می آیـد.
در مورد ایاالت متحده می توان گفت که برتری نظامی واشنگتن 
باقی  بالمنازع  همچنان  مدتی  برای  احتماال  خاورمیانه  در 
می ماند، اما قدرت نظامی برای جلوگیری از رشد استراتژیک 
بنابراین  بود.  نخواهد  کافی  آن(  از  فراتر  )و  منطقه  در  چین 
تعامل  سیاسی،  نفوذ  تا  داشت  خواهد  نیاز  متحده  ایاالت 
اقتصادی و نفوذ فرهنگی خود را نیز در خاورمیانه تقویت کند. 
فبروری  ماه  در  هم  بایدن  که  همان طور  این صورت،  غیر  در 

گفت، چین »ناهار ما را خواهد خورد.«

شلومو بن عامی، وزیر خارجه سابق اسرائیل، معان »مرکز بین 
نویسنده کتاب »جراحات جنگ،  و  برای صلح«  تولدو  المللی 

زخم های صلح: تراژدی اسرائیل و عرب« است.

مترجم: جلیل پژواک
شلومو بن عامی، پروجکت سندیکت

جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده اعالم کرد که نیروهای 
افغانستان  از  جاری  سال  سپتامبر  ماه  یازدهم  تا  را  امریکایی 
خارج می کند و سرانجام به طوالنی ترین جنگ ایاالت متحده 
در  کالن تر  تغییری  نشان دهنده  حرکت،  این  می دهد.  پایان 
چشم انداز ایاالت متحده برای آینده ای دور از خاورمیانه است؛ 
تغییرجهتی که دیری بود انتظارش می رفت. اما آیا کسی جای 

ایاالت متحده را در منطقه خواهد گرفت؟
اظهارات  از  قبل  هفته  دو  می رسد. حدود  به نظر  چین چنین 
بایدن، »وانگ یی«، وزیر امورخارجه چین برای امضای قرارداد 
25 ساله »مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران« که شامل 
همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی با ایران می شود، در 
تهران بود. این اقدام به دالیل قوی باعث نگرانی ایاالت متحده 

شده است.
بلـی، قراردادهـای »مشـارکت جامـع اسـتراتژیک« یـک ابـزار 
اسـتاندارد سیاسـت خارجـی بـرای چیـن به شـمار می رونـد؛ 
قراردادهایـی کـه بیجینـگ قبـل از ایـران با سـایر کشـورهای 
منطقـه از جملـه عـراق و عربسـتان سـعودی نیـز بـه امضـا 
خصـوص  در  زیـاد  احتمـال  بـه  برخـی  و  اسـت.  رسـانده 
دامنـه ی ایـن قـرارداد بـا ایـران اغـراق کرده انـد، ماننـد ایـن 
گـزارش کـه می گویـد مشـارکت جامـع اسـتراتژیک بیجینگ 
و تهـران، شـامل 400 میلیـارد دالـر سـرمایه گذاری چینی هـا 
در ایـران می شـود )هیچ یـک از دو طـرف رقـم مشـخصی را 
تأییـد نکرده انـد(. اما حتا اگـر امضای قرارداد مشـارکت جامع 
اسـتراتژیک، روابـط چیـن و ایـران را بـه سـطح باالتـری ارتقا 
ندهـد، ایـن اولیـن بـار اسـت کـه چیـن چنیـن قـراردادی را 
بـا یـک دشـمن دیرینـه ایـاالت متحـده منعقـد می کنـد. در 
عیـن حـال، چیـن درحـال تقویت روابـط خود بـا نزدیک ترین 
متحـدان امریـکا در خاورمیانـه از جمله امـارات متحده عربی، 

مصـر و حتا اسـرائیل اسـت.
به نظر  اقتصادی  اول  درجه  در  چین  انگیزه ی  حاضر  درحال 
می رسد. چین جدا از دست یابی به منابع انرژی منطقه می تواند 
از طریق همکاری با سکتور صنایع پیشرفته ی اسرائیل جایگاه 
خود را در سکتورهای پیشرفته جهان نیز ارتقا بخشد. به همین 
دلیل است که بیجینگ طی سال های اخیر سرمایه گذاری خود 
را در اسرائیل به صورت چشم گیر افزایش داده است )که مایه 

نگرانی ایاالت متحده شده است(.
بلندپروازی های  پیش برد  برای  اسرائیل  به  همچنین  چین 
اتصالی-ارتباطی خود، که مشمول ابتکار کمربند و راه بیجینگ 
بنادر  کنترل  که  همچنان  چین  است.  آورده  روی  می شود، 
دریایی در سایر نقاط آسیا و اروپا را به تدریج به دست می گیرد، 
جای پای خود را در بندر حیفای اسرائیل نیز به خوبی محکم 
کرده است. به همین ترتیب چین با پیش بینی ضرورت خود به 
نفت ایران، یک مسیر حمل و نقل مستقیم را به بندر عباس در 

تنگه هرمز توسعه داده است.
آنچه دست کم درحال حاضر ایاالت متحده الزم نیست نگرانش 
است.  خاورمیانه  در  منازعه  آتش  به  چین  دست بردن  باشد، 
درست است که سند مشارکت جامع استراتژیک چین با ایران 
به  این  اما  می برد،  نام  دو کشور  بین  امنیتی  از همکاری های 
معنای اتحاد نظامی نیست و چین در هیچ درگیری نظامی ای 
عربستان  با  همچنین  چین  آن  از  گذشته  نمی شود.  طرف 
نظامی  تمرینات  نیز  منطقه،  در  ایران  اصلی  رقیب  سعودی، 

انجام می دهد.
منطقه ای  آتش بازی  نمی خواهد  احتماال  چین  که  چیزی 

از تحلیل گـران روابـط بین الملـل دانشـگاه 
شـانگهای بـه ایـن روزنامـه گفته اسـت که 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان، توانایی تأمین 
امنیـت ایـن کشـور را ندارنـد و ممکـن در 
یـک  دچـار  افغانسـتان  نزدیـک  آینـده  ی 
هرج ومـرج شـود و جرایـم مـرزی، قاچـاق 
مـواد مخـدر و قاچاق سـالح در این کشـور 
امنیتـی،  وضعیـت  اگـر  یابـد.  گسـترش 
کـه  اسـت  کنـد، ممکـن  ایجـاد  تهدیـدی 
چیـن نیروهـای نظامـی صلـح را بـه همراه 
کمک های بشردوسـتانه زیر شـرایط منشور 
سـازمان ملـل متحـد بـه منطقه اعـزام کند 
تـا از امنیـت و منافع مردم چیـن، اطمینان 

حاصـل کنـد.
نظر  به  واقع بینانه  نظر  به  شاید  خبر  این 
شدت  طالبان  گروه   تحرک  اگر  اما  نرسد، 
پیدا کند، افغانستان چاره ای جز یافتن یک 
هم پیمان دیگر برای دفع حمالت و تهدیدات 
ندارد. چه فرصتی بهتری از این برای چین 
که حضور بیست ساله رقیب دیرینه )امریکا( 
را در افغانستان زیر سوال ببرد. این در واقع، 
یک فرصت طالیی و یک حرکت راهبردی و 
درازمدت برای چین است که می خواهد در 
آینده، قدرت سیاسی و نظامی جهانی را از 

امریکا سلب کند. 
دیگـر  از  نیـز  هنـد  و  ایـران  کشـورهای 
عالقمندان حضور نظامی در افغانسـتان اند. 
چنـدی پیـش، جـواد ظریـف وزیـر خارجه 
ایـران گفـت کـه اگـر افغانسـتان عالقه مند 
بـا  مبـارزه  به خاطـر  می توانـد  باشـد، 
هراس افکنـی روی ایـران و لشـکر فاطمیون 
به خاطـر  نیـز  هنـد  کنـد.  بـاز  حسـاب 
در  پاکسـتان  بیشـتر  نفـوذ  از  جلوگیـری 
افغانسـتان و تهدیـدات احتمالـی بـر منافع 
هنـد، ممکـن اسـت بـرای تجهیـز و تقویت 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، نیـرو و ابـزار 
جنگـی کمکـی بفرسـتد. همچنان، روسـیه 
نیـز بـدش نمی آیـد به خاطر ثبـات و امنیت 
در آسـیای میانـه و ادامـه رقابـت دیرینـه با 
امریـکا، بـار دیگـر بـا قضایـای افغانسـتان 

مسـتقیم دخیـل شـود.
هجوم  مورد  دیگر  بار  افغانستان  بااین حال، 
خواهد  قرار  جهان  و  منطقه  کشورهای 
گرفت و جنگ در شهرها و مناطق دوردست 
شدت خواهد یافت. در حال  حاضر، گزینه ی 
سر  بر  توافق  و  استانبول  نشست  مناسب، 
است.  همه شمول  و  فراگیر  حکومت  یک 
مذاکره  برای  افغانستان  سیاسی  نیروهای 

دارند. شورای مصالحه ی  آمادگی  طالبان  با 
بیرونی در حال  و  با طرف های داخلی  ملی 
عمومی  حمایت  بتواند  که  است  رأی زنی 
هرگونه  از  تا  کند  جلب  صلح  پروسه  از  را 
جلوگیری  احتمالی  جنگی  سناریوی 
فرماندهان  از  شماری  عین حال،  در  شود. 
نمایش  سرگرم  اخیر  روزهای  در  جهادی 
و  کار  حزب  رهبر  امید،  ذلفقار  اند.  قدرت 
توسعه روزهای قبل با انتشار عکس هایی از 
حمالت  دفع  برای  آمادگی  از  مسلح،  افراد 
فرزند  مسعود،  احمد  داد.  خبر  تهدیدات  و 
احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان نیز 
روز قبل در مصاحبه با طلوع نیوز، از آمادگی 
برای شکل دهی »مقاومت دوم« سخن گفت. 
اسماعیل خان، رهبر جهادی در حوزه غرب 
با شماری از افراد وابسته اش، مانور مسلحانه 
اجرا و به دفاع از نظام صحبت نمود. البته، 
محلی  فرماندهان  نیز  دوردست  مناطق  در 
مردمی  خیزش های  و  دارند  مسلح  افراد 
با  مقابله  در  دولت  توانای  بازوی  کماکان 
گروه طالبان بوده اند. اشرف غنی، چند روز 
خارجی،  نیروهای  خروج  با  که  گفت  پیش 
مردم در کنار 300 هزار نیروی امنیتی شان 

مقاومت خواهند کرد. 
سـناریوها،  و  احتمـاالت  ایـن  همـه ی  بـا 
افغانسـتان بـه دهـه 90 بازخواهـد گشـت 
و وقـوع یـک جنـگ داخلـی دیگـر بسـیار 
محتمـل اسـت. از یـک طـرف طالبـان بـه 
داد. در سـوی  ادامـه خواهنـد  درگیری هـا 
یارگیـری  بـه  جهـادی  فرماندهـان  دیگـر، 
و  آورد  خواهنـد  رو  افـراد  مسلح سـازی  و 
مناطـق  و  اطـراف  در  محلـی  فرماندهـان 
دوردسـت، حاکمیـت را در دسـت خواهنـد 
همجـوار  و  منطقـه  کشـورهای  و  گرفـت 
از  و حمایـت  ملیشه سـازی  بـا  افغانسـتان، 
چهره های وابسـته، نقش شـان را در قضایای 
افغانسـتان کمـاکان حفـظ خواهنـد کـرد. 
گزینـه ی ایـده آل امـا، گذشـتن از مطالبات 
یک طرفـه و توافـق روی یـک نظام سیاسـی 
واحـد و همه شـمول اسـت. هـم طالبـان و 
هـم رهبـران حکومـت افغانسـتان می دانند 
کـه بـا سـماجت و خودسـری پروسـه صلح 
بـه نتیجه نمی رسـد و در به نتیجه نرسـیدن 
پروسـه صلـح نیـز، هیـچ طـرف نمی توانـد 
نسـخه معقـول و مناسـب خـوش را در این 
کشـور پیـاده کنـد، اال این که افغانسـتان به 
یک جنگ خانمان سـوز دیگر کشـیده شـود 

کـه در آن تـر و خشـک خواهـد سـوخت.

به رغم خروج از افغانستان، برتری نظامی امریکا در خاورمیانه احتماال برای مدتی 
همچنان بالمنازع باقی می ماند، اما قدرت نظامی برای جلوگیری از رشد استراتژیک 

چین در منطقه کافی نخواهد بود.

چین، هژمون بعدی خاورمیانه؟
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کلـی ایـران در حمایـت از متحدیـن خـود 
در منطقـه و یـا برنامه هسـته  ای این کشـور 
نـدارد. اسـرائیل تـالش می  کنـد بـا تحریک 
ایـران زمینـه را بـرای شـروع جنـگ بـا این 
کشـور فراهـم کنـد. امـا شـروع ایـن جنگ 
بایـد از طـرف ایـران باشـد و ایـن امـکان 
را بـه اسـرائیل بدهـد تـا بتوانـد کشـورهای 
قدرتمنـد دنیـا را با خـود همراه کـرده و در 
ائتالفـی با ایـاالت متحده کار ایـران را تمام 
کنـد. چـرا که اسـرائیل بـه تنهایـی توانایی 
صـورت  در  نـدارد.  را  ایـران  بـا  رویارویـی 
حملـه یـک جانبـه اسـرائیل بـه ایـران، این 

کشـور پیـروزی  اش بعید اسـت.
اینـک  متحـده  ایـاالت  بـرای  طرفـی  از 
و  نـدارد  چندانـی  اهمیـت  خاورمیانـه 
اولویتـش مهار چین اسـت. بـه همین دلیل 
تـالش می  کنـد هرچـه سـریعتر از عـراق و 
نیروهـای  افغانسـتان خـارج شـود. خـروج 
دورترشـدن  یعنـی  منطقـه  از  امریکایـی 
سـایه تهدیـد از ایران و فراهم شـدن فرصت 
بیشـتر بـرای ایـن کشـور. بـه همیـن دلیل 
اسـرائیل تـالش دارد تا جای ممکـن امریکا 
را در منطقـه درگیـر کنـد تـا از ایـن طریق 

منافـع خـود را در منطقـه حفـظ کنـد.
گزینـه  ی حداقلـی اسـرائیل ایـن اسـت کـه 
و  ایـران  بیـن  روابـط  عادی شـدن  جلـوی 
بخـش حداکثـری،  در  و  بگیـرد  را  امریـکا 
زمینـه حملـه امریـکا بـه ایـران را فراهـم 
کنـد. اسـرائیل بـه تنهایی توانایـی درگیری 
نظامـی با ایـران را نـدارد و بـه همین دلیل 
نیازمنـد حضـور امریـکا در منطقـه اسـت. 

امریـکا پیـش از ایـن رژیـم صـدام حسـین 
یکـی از دشـمنان اصلی اسـرائیل با ارتشـی 
قدرتمنـد را از بیـن بـرده اسـت. و اسـرائیل 
بـرای  تـالش  و  برنامه ریـزی  حـال  در 
پدیـدآوردن همـان سرنوشـت بـرای ارتـش 

ایـران اسـت.
تبعـات زیان بـاری  آینـده می  توانـد  جنـگ 
افغانسـتان  خصـوص  بـه  و  منطقـه  بـرای 
داشـته باشـد. جنـگ عـراق موجب کشـته 
شـدن صد هـزار نفر، آوراگـی 4 میلیون نفر 
و از بیـن رفتـن اقتصاد این کشـور گردید و 
زمینه را برای ظهور داعش و فعالیت بیشـتر 
القاعـده در منطقـه فراهـم کرد. کشـورهای 
مختلـف از جملـه اروپـا و ترکیه به شـدت از 
بحـران سـوریه و عـراق آسـیب دیده  اند. در 
کنـار تلفـات جنگ و سـیل آوارگان مسـأله 
دیگـر نیازمندبودن افغانسـتان و کشـورهای 
منطقـه بـه بازار ایـران و خطـوط مواصالتی 
این کشـور اسـت. بـه خصوص افغانسـتان با 
دارابـودن شـرایط ناپایدار و عدم دسترسـی 
بـه آب هـای بین المللـی بـه شـدت نیازمند 
بنـدر چابهـار ایـران اسـت. تنهـا در زمینـه 
اقتصـادی هرگونـه وقفـه کوتـاه در صادرات 
بـر  شـدیدی  تأثیـر  افغانسـتان  بـه  ایـران 
اگـر  و  می گـذارد  داخـل کشـور  بازارهـای 
در  افغانسـتان  شـود  طوالنـی  وقفـه  ایـن 
زمینـه تأمین مـواد سـوختی و غذایی دچار 
مشـکالت شـدیدی خواهـد شـد. از طرفـی 
منطقـه نیـز بعد از جنـگ افغانسـتان، عراق 
و سـوریه توانایـی تحمـل یـک جنـگ دیگر 

ندارد. را 
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به منزله یک بحران برخورد نکنیم قادر نخواهیم بود هیچ 
تغییر عمده ای ایجاد کنیم.«

را  احتمال آن  مسئوالن »سازمان هواشناسی جهانی« 
که دمای کره زمین تا سال 2024 به شکل میانگین 1.5 

درجه افزایش یابد را حدود 20 درصد می دانند.
گزارش ساالنه این سازمان به بررسی شاخصه های نظام 
آب وهوایی زمین از جمله افزایش دمای آب  و خشکی ، 
میزان باال آمدن آب اقیانوس ها و ذوب یخ های قطبی 

اختصاص دارد.

را ویران کرده، میلیون ها نفر را بی خانمان ساخت.
سخنان آقای گوترش روز دوشنبه در حالی مطرح شد 
که بناست نشست ویژه سران چند کشور صنعتی جهان 
با موضوع مقابله با تغییرات آب وهوایی، به پیشگامی جو 
بایدن، رییس جمهوری ایاالت متحده روز پنجشنبه آغاز 
شود. گرتا تونبرگ، کنشگر نوجوان سوئدی در کنفرانس 
نشست  مناسبت،  همین  به  بهداشت  جهانی  سازمان 
اقلیمی به میزبانی ایاالت متحده را فرصتی برای »تغییر 
ذهنیت« برشمرد و اعالم کرد: »تا وقتی با این بحران 

اختالل  آب و هوایی فرا رسیده است.«
سال گذشته یکی از سه سال گرم ثبت شده در تاریخ 
نگرانی  امر  همین  و  می رود  به شمار  پساصنعتی  عصر 
درباره اوضاع آب وهوایی کره زمین وتأثیر آن بر زندگی 

جهانیان را بیشتر کرده است.
نهاد که در  انگشت  نکته  این  بر  دبیرکل سازمان ملل 
که  آب وهوایی  شدید  اختالالت  میالدی  گذشته  سال 
بر اثر فعالیت انسانی ایجاد شده بر زندگی بسیاری از 
ساکنان زمین تأثیر مخرب گذاشته، زندگی های بسیاری 

اطالعات روز: دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرد برای 
محافظت از مردم جهان در برابر تغییرات اقلیمی، سال 
2021 باید »سال عمل« باشد و افزود: »بر لبه پرتگاه 

ایستاده ایم.«
در  که  گوترش  آنتونیو  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
نشستی خبری به مناسبت انتشار گزارش ساالنه سازمان 
هواشناسی جهانی سخن می گفت همچنین تأکید کرد 
و  است  بشریت سالی حیاتی  آینده  برای  »امسال  که: 
گزارش اخیر نشان می دهد زمانی نمانده که تلف کنیم. 

دبریکل سازمان ملل: 
بر لبه ی پرتگاه تغیریات اقلیمی ایستاده ایم

و  داشت  خواهد  مصرف  این  در  باالیی  سهم  آسیا  شده 
چین در این زمینه پیشتاز خواهد بود که احتماال نیمی 
از افزایش مصرف سوختهای فسیلی مربوط به این کشور 

خواهد شد.
انتظار می رود در امریکا و کشورهای اروپایی هم که برای 
با  امسال  بودند،  کرده  فسیلی پشت  به سوختهای  مدتی 
چند  هر  شوند؛  روبرو  انرژی  منابع  این  مصرف  افزایش 
احتماال میزان این مصرف کمتر از سال 2019 خواهد بود.
که   )2021( امسال  فسیلی  سوخت های  مصرف  افزایش 
سازمان بین المللی انرژی به آن اشاره کرده پیامدهایی هم 

برای مقابله با تغییرات اقلیمی خواهد داشت.
گفته:  انرژی  بین المللی  سازمان  مدیرعامل  بیرول،  فاتح 

فرانسه، بریتانیا و آلمان است.
»ایران  که  کرده اند  تکرار  اسرائیلی  پیشین  ارشد  مقامات 

آشکارا به دنبال نابودی اسرائیل« است.
گروه یادشده این را نیز گفته است که جلوگیری از دستیابی 
ایران به سالح هسته ای و تقابل با اقدامات ایران، »یک امر 
اساسی برای ممانعت از وقوع یک فاجعه است«. آنها به نوع 

»فاجعه ای« که ممکن است رخ دهد، اشاره نکرده اند.
به نظر می رسد نامه جدید گروه »بیتخونیستیم«، تکرار نامه  
شش هفته پیش آنها باشد؛ این گروه در نامه پیشین اساسا 
خواهان خودداری امریکا از ورود به مسیر احیای برجام شده 

بود.
در  که  مذاکراتی  به  هیئت  اعزام  با  اما  بایدن  جو  دولت 
بوده،  جریان  در  اتریش،  پایتخت  وین،  در  اخیر  هفته  دو 
نوعی  برجام،  عضو  کشورهای  سایر  با  گفت وگو  طریق  از 

کسید کربن در جهان با خروج از بحران از کرونا پیش بیین افزایش آلودیگ نایش از دی ا

مقامات نظامی و اطالعایت پیشنی ارسائیل از بایدن خواستند به برجام بازنگردد

از کربن 5/1 میلیارد تن  ناشی  »امسال میزان آالیندگی 
از  استفاده  افزایش  آن  دلیل  که  یافت؛  خواهد  افزایش 

سوخت فسیلی در بخشهای تولید انرژی است.«
در  آالیندگی  که  زده  تخمین  انرژی  بین المللی  سازمان 
سال 2021 میالدی در صورت افزایش تقاضا در بازار نفت 
و بازگشت به سطح تولید قبل از زمان همه گیری کووید، 

می تواند به بدتر شدن وضعیت هم دامن بزند.
جاری  سال  پایان  تا  است  گفته  البته  پیش بینی  این 
میالدی مصرف سوخت در صنعت هوایی هنوز 20 درصد 

کمتر از سال 2019 میالدی باقی خواهد ماند.
درباره  هم  امیدوارکننده ای  نکات  البته  گزارش  این  در 
می خورد؛  چشم  به  انرژی  تجدیدشدنی  منابع  مصرف 
پایدار  منابع  سایر  و  خورشیدی  بادی،  منابع  از  استفاده 
در  و  داشت  در سال 2020 حدود 3 درصد رشد  انرژی 
 8 مصرف  این  امسال  می رود  انتظار  انرژی  تولید  بخش 

درصد باالتر برود.
پاک  منابع  انرژی،  بین المللی  سازمان  تخمین  اساس  بر 
بود؛  خواهند  جهان  در  برق  درصد   30 مولد  امسال 
بیشترین میزان تولید در این زمینه از زمان آغاز انقالب 

صنعتی در جهان.
بایدن، رییس جمهوری  قرار است طی روزهای آینده جو 
امریکا میزبان اجالسی در زمینه تغییرات اقلیمی باشد که 
40 رییس جمهور و نخست وزیر از این کشورها هم در آن 

حاضر خواهند بود.
برای  را  اجالس هدف خود  این  در  امریکا  می رود  انتظار 

کاهش آالیندگی تا سال 2030 میالدی اعالم کند.

مذاکرات غیرمستقیم با ایران را آغاز کرده است.
نخست وزیر و سایر مقامات اسرائیل آشکارا از تماس های 
امریکا با ایران ابراز ناخشنودی می کنند و حتی به امریکا 

تلویحا »هشدار« داده اند.
امریکایی،  و  اسرائیلی  رسانه های  متعدد  گزارش های 
خرابکاری جدید هسته ای در سایت نطنز ایران در روز 22 
حمل را به اسرائیل نسبت داده و افزوده اند که یکی از اهداف 

آن، لطمه زدن به مذاکرات کنونی در وین بوده است.
کابینه امنیتی- سیاسی اسرائیل روز 29 حمل در نشستی 
ویژه، عواقب بازگشت احتمالی امریکا به برجام برای اسرائیل 

را بررسی کرد.
اما رسانه های اسرائیل گزارش دادند که در نشست یادشده 
آتی  احتمالی  اقدامات  مورد  در  خاصی  تصمیم  کابینه 

اسرائیل علیه برنامه هسته ای ایران گرفته نشد.

روندی نیست.
حال  در  توسعه  حال  در  کشورهای  در  انرژی  تقاضای 
جاری  سال  برای  شده  ارائه  تخمین  است؛  افزایش 
میالدی در این کشورها 4/3 درصد است؛ برای کشورهای 
که  شده  زده  تخمین  است؛  متفاوت  رقم  این  ثروتمندتر 
مصرف کلی انرژی در این کشورها 3 درصد کمتر از سال 

2019 میالدی باشد.
سوختهای فسیلی هنوز رکن مهمی برای کشورهایی که 

با تقاضای باالی انرژی روبرو هستند، محسوب می شوند.
همه گیری  شروع  با  همزمان  و  میالدی،   2020 سال  در 
کرونا، مصرف کلی انرژی 4 درصد کاهش یافت اما تخمین 
یابد؛ گفته  افزایش  این رقم 5/4 درصد  امسال  زده شده 

اطالعات روز: سازمان بین المللی انرژی پیش بینی کرده که 
با خروج از همه گیری کووید-19 و افزایش تولید انرژی در 
جهان، آلودگی ناشی از دی اکسید کربن در سال جاری 

میالدی )2021( باال رود.
سازمان،  این  تخمین  بنابر  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
البته میزان آالیندگی برای تولید انرژی امسال در مقایسه 
تا حدی کمتر است؛ هر چند  با دو سال پیش )2019( 
گفته شده تولید دی اکسید کربن امسال، از لحاظ میزان 
آالیندگی، دومین رکود تاریخی خود را ثبت خواهد کرد.

این سازمان استفاده از سوخت های فسیلی در کشورهای 
آسیایی را از منابع اصلی این آالیندگی برشمرده و گفته 
با افزایش 5/4 درصدی تقاضا، میزان آلودگی از این طریق 

به نزدیک رکورد تاریخی سال 2014 میالدی می رسد.
انرژی های  از  استفاده  شده  گفته  گزارش  این  در 
تجدیدشدنی هم البته رو به افزایش است؛ و »منابع سبز« 

امسال حدود 30 درصد برق را تولید خواهند کرد.
با خالی شدن جاده ها، خیابان ها و تعطیلی فرودگاه ها به 
انرژی  جهانی  تقاضای  جهان،  در  کرونا  همه گیری  دلیل 
در جهان به شدت کاهش یافت که از زمان جنگ جهانی 
دوم بی سابقه بود؛ این اتفاقات باعث شد به دلیل کاهش 
تقاضای سوختهای فسیلی و نفت، آلودگی ناشی از کربن 
در سال 2020 میالدی حدود ۶ درصد در جهان کاهش 

یابد.
مصرف  الگوی  در  تغییرات  این  بودند  امیدوار  بسیاری 
انرژی بعد از خروج از همه گیری کرونا هم ادامه یابد؛ اما 
پیش بینی های اخیر سازمان بین المللی انرژی موید چنین 

اطالعات روز: گروه بزرگی از مقامات نظامی پیشین اسرائیل 
علیه  امریکا،  رییس جمهوری  بایدن،  جو  به  نامه ای  در 
احتمال بازگشت دولت واشینگتن به برجام، توافق هسته ای 

با ایران، موضع گرفته اند.
به نقل از رادیو فردا، سایت خبری »واشینگتن فری بیکن« 
گزارش داده است که »بیش از دو هزار تن« از بلندپایگان 
پیشین در تشکیالت نظامی، اطالعاتی و امنیتی اسرائیل، 
در این نامه نوشته اند که بازگشت امریکا به برجام، منافع 

اسرائیل و »متحدین عرب« را به خطر خواهد انداخت.
»بیتخونیستیم«  عبری  زبان  در  که  اسرائیلی  گروه 
)»امنیتی ها«( نامیده می شود، افزوده اند که دولت بایدن و 
شمار »معدودی« از کشورهای اروپایی در حالی برای احیای 
برجام تالش می کنند که نگرانی کشورهایی را که از سوی 
به  آنها  اشاره  می گیرند«.  »نادیده  می شوند،  تهدید  ایران 

ارائه خدمات بانکی شرعی آسان و در دسترس است.
ساز و کار  زمینه  مدیرعامل،در  معاون  المحمد،  سامی 
این بانک دیجیتال گفت مشتری ها ظرف چند دقیقه از 
طریق کارت شناسایی عکس دار ثبت نام می کنند و یک 
کارت شناسایی مجازی برای کاربران صادر می شود که 

در انتقال اینترنتی پول به کار می رود.

دیجیتال بود. هدف این گروه تقویت جایگاهش به عنوان 
شرکتی پیشگام در حوزه فناوری دیجیتال و بالکچین 
با  بانک دیجیتال شرعی  این  است. مرابی توضیح داد 
و  همکاری  مالی  موسسه های  و  اسالمی  بانک های 
خواسته های  تامین  بانک  این  هدف  دارد.  مشارکت 
مشتری ها، بررسی سبک زندگی و اولویت های آن ها و 

سراسر جهان را پوشش خواهد داد.
صندوق  گروه  مدیرعامل  المرابی،  فهد  دکتر  گفته  به 
سرمایه زوریخ، این بانک دیجیتال سومین پروژه موفق 
این گروه در خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپاست. اولین 
پروژه وسترن اکسچنج بود، یک صرافی دیجیتال شرعی 
بسترهای  ابتکاری  طرح های  مجموعه   از  بخشی  که 

اطالعات روز: گروه صندوق سرمایه زوریخ از راه اندازی 
یک بانک دیجیتال اسالمی خبر داد که تمام خدمات 

بانکی اش مطابق با شرع اسالم است.
به گزارش ایران اینترنشنال، این اولین بانک دیجیتال 
عربی  متحده  امارات  از  که  بود  خواهد  جهان  شرعی 
آغاز به کار می کند و خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا و 

اولنی بانک دیجیتال اسالمی جهان در امارات متحده عریب راه اندازی شد
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 MAIL/PD/NCB/W/150/1400 شماره دعوت به داوطلبی
دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
بطول  ریشخور  مالداری  تحقیقات  فارم  احاطه  دیوار  اعمار  پروژه  داوطلبی    پروسه  در  تا  مینماید 
940 متر، ترمیمات طویله  های )بزها، گاوهای شیری، گوساله ها، صالون مرغداری( مالداری و اعمار 
اتاق محافظین واقع فارم تحقیقات مالداری ریشخور والیت کابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا 
را مطابق  )www.npa.gov.af( بدست آورده، آفر های خویش  اداره تدارکات ملی  از ویب سایت 
شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 21 
ثور1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات 

ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه  و  بوده   افغانی  هزار  پنجاه  و  صد  650،000( شش   ( بانکی  خط  تضمین  بصورت  آفر  تضمین 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  

تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
 MAIL/PD/NCB/W/85/1400 شماره دعوت به داوطلبی

دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
ها،  کننده  بازدید  تفریحی  ساحه  برق،  پروژه سرسبزی، سیستم  داوطلبی    پروسه  در  تا  مینماید 
بادام  واقع  زراعتی  نمایشگاه  ساحه  ها  فعالیت  دیگر  و  روها  پیاده  و  فرعی  های  سرک  اعمار  امور 
 )CD( و یا در سی دی )باغ والیت کابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه
www.npa.( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی

gov.af( بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 22 ثور 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر عقب 
منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل 

پذیرش نمیباشد.
جلسه  و  بوده   افغانی  هزار  شصت  و  دوصد   )260,000  ( بانکی  خط  تضمین  بصورت  آفر  تضمین 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  

تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

هفت سالگی با شنیدن داستان نخستین بانوی 
فضانورد ایرانی به فضا و علم نجوم شروع و با 
تالش راهش را برای ورود به دانشگاه هاروارد 
و رشته ی نجوم هموار کرد. پدر الهه می گوید: 
»الهه تگزاس را به دلیل شباهتش با مزارشریف 
به سایر  ایالت نسبت  این  دوست دارد. چون 
مناطق امریکا کمتر بارانی است و بیشتر اوقات 

آسمانش صاف و آفتابی است.«
شش سال از مهاجرت الهه به امریکا می گذرد. 
اما 12 فبروری امسال روز به یادماندنی برای 
تحصیل  درخواست  خورد؛  رقم  الهه  خانواده 
کالیفرنیا،  ییل،  دانشگاه های  توسط  الهه 

شیکاگو و هاوایی پذیرفته شد.
خانواده  گوش  به  دیرتر  اندکی  خبر  این 
سر  خانواده  کل  رسید  خبر  وقتی  اما  رسید؛ 
از پا نمی شناخت: »وقتی شنیدم درخواست 
تحصیل مقطع ماستری و دکترای الهه توسط 
دانشگاه هاروارد پذیرفته شده حس می کردم 
همکارم  امریکایی های  می بینم.  خواب  دارم 
به  رسیدن  بومی  مردم  برای  که  می گفتند 
هاروارد تقریبا غیرممکن است، چطور چنین 

چیزی برای تو ممکن شده است؟«
باالست.  امریکا  در  تحصیل  مصرف  و  خرچ 
میانگین مصارف در مقطع دکترا در دانشگاهی 
دالر  هزار   51 از  بیشتر  ساالنه  هاروارد  مثل 
روی دست خانواده ها و دانشجویان می گذارد 
و نمره ای قبولی الهه در هاروارد آن قدر خوب 
بود که دانشگاه تصمیم گرفت 18 هزار دالر 

به عنوان جایزه برای او در نظر بگیرد.
چند روز بعد الهه مدرک لیسانسش را از دو 
»آستن«  دانشگاه  از  نجوم  و  فیزیک  رشته 
تگزاس دریافت می کند و خزان امسال برای 
ورود به هاروارد آماده می شود. برای الهه  که 
ورود  کرد،  فرار  افغانستان جنگ زده  دامن  از 
به هاروارد فقط یک معنا دارد؛ او خوشبخت 
بود که مثل هزاران دختر دیگر در افغانستان 
طالبان  آمد  آمد  ترِس  در  روزها  و  شب  این 
سپری نکند. اکنون الهه به جای جنگ و شالق 
مجموعه ای  که  کاینات  و  نجوم  به  طالبان 
»از  می کند:  فکر  است،  الهه  دوست داشتنی 
تمام آدم های که روی زمین است در کیهان 
بیشتر ستاره وجود دارد. من عاشق نجومم.« 

پدیده خانواده هایی را به خاک سیاه می نشاند: 
شده،  آدم ربایان  قربانی  الهه  می زدم  »حدس 
هرطور  شدم  مصمم  کردیم  پیدایش  وقتی 
شده خانواده را از مخمصه  ای که ممکن است 

گرفتارش شویم بیرون بکشم.« 
وقت سرور ناگزیر شد افغانستان را ترک کند 
چرخ  داشت.  ساختمانی  شرکت  هرات  در 
روزگار خوب می چرخید، اما ناامنی چوب الی 

چرخ زندگی اش بود. 
به  مهاجرت  ویژه ی  ویزای  درخواست  سرور 
آن  خانواده اش  که  کاری  داد.  متحده  ایاالت 
که  می دانست  تاریکی  در  تیری  رهاکردن  را 
معلوم نبود نتیجه  ای به دنبال دارد یا نه. اما 
بخت با آن ها یار بود. الهه می گوید کوچیدن 
خانواده اش به امریکا او را هیجان زده کرده بود. 
کوله بار  حسینی  خانواده   2015 سال  اوایل 
فرصت ها  سرزمین  مقصد  به  را  سفرشان 

)ایاالت متحده امریکا( بستند.

سرزمین  در  را  خودش  زود  خیلی  الهه 
فرصت ها پیدا کرد

مهاجرت از یک محیط بسته در آوان جوانی به 
سرزمینی که مردم آن را »سرزمین فرصت ها« 
و  دارد  را  خود  خاص  سختی های  می گویند 
یادنداشتن زبان یکی از آن هاست. الهه تا صنف 
10 را در افغانستان آموزش دیده بود و در این 
مدت فقط 10 ماه در آموزشگاه زبان انگلیسی 
شرکت بود: »انگلیسی را به خاطر فشار محیط 
سریع یاد گرفتم. همین که از مکتب رخصت 
می شدیم به کتاب خانه می رفتم تا ساعت شش 
زبان  تقویت  از کتاب های که در  بودم.  آن جا 
تابان  خورشید  هزار  داشت  نقش  انگلیسی ام 

خالد حسینی بود.«
پایان  به  زود  خیلی  الهه  استرس بار  روزهای 
رسید. او در یک سال در کشور جدید زبانش 
رساند؛  اکادمیک  به سطح  و  کرده  تقویت  را 
پژوهش  و  می گرفت  پروژه  دیگر  که  طوری 
می کرد تا خرچ تحصیل و فیس دانشگاهش را 
تأمین کند. پدرش می گوید تا هنوز یک ِسنت 
الهه مصرف نکرده و  هم در قسمت تحصیل 
بار زندگی و تحصیلش را به  او بوده که  این 

دوش کشیده است.

به دانشگاه هاروارد در رشته ی فیزیک و نجوم 
است.

الگوی الهام بخش
الهه هفت ساله بود که با الگوی الهام بخشش 
آشنا شد؛ انوشه انصاری بانوی فضانورد ایرانی. 
ستارگان  دنیای  مسحور  که  بود  زمان  آن 
شد.  رشته  این  در  تحصیل  به  عالقه مند  و 
از آن که مطلع  بعد  الهه  سرور حسینی پدر 
می گوید  یافته،  راه  هاروارد  به  دخترش  شد 
است:  یافته  دست  آرزویش  بزرگ ترین  به 
دانشمندی  دوست  می خواستم  »همیشه 
داشته باشم که سواالتم در مورد فضا را ازش 
بپرسم و از راز کاینات برایم سخن بگوید. حاال 
چه بختی بلندتر از این که دانشمند جوانی در 

خانه دارم«
تصمیم  که  می کرد  زندگی  هرات  در  سرور 
گرفت از افغانستان بیرون شود. روزهایی که 
تصمیم به مهاجرت گرفت در هرات آدم ربایی 
شهروندان را به ستوه آورده بود. سرور می گوید 
هرگز روزی را فراموش نمی کند که الهه دیرتر 
به  مکتب  راه  الهه  روز  آن  در  آمد.  خانه  به 
خانه ی دوستش رفته بود. اما در خانه سرور 
الهه  بود.  شده  برپا  قیامتی  زمانی  اندک  در 
خوش شانس بود که طعمه ی آدم ربایان نشده 
این  روزها  و  شب  همان  در  درحالی که  بود. 

هادی خوش نویس

این  است.  دشوار  هاروارد  دانشگاه  به  ورود 
از  ساالنه  که  کسانی  تعداد  از  می شود  را 
درخواست  دانشگاه  این  به  جهان  سراسر 
مجموع  از  شد.  متوجه  می دهند  تحصیل 
درصد  پنج  فقط  ساالنه  درخواست دهندگان، 
موفق می شوند به هاروارد راه یابند. اما برای 
دختری مهاجری که از جنگ فرار کرده، ورود 
به هاروارد ممکن است قدری سخت تر باشد. 

بلخ  والیت  از  روستازاده ای  ساله   21 الهه ی 
به  ورود  اجازه  نفس گیر  رقابت  در  امسال 
دانشگاه هاروارد را به دست آورد. او در رقابت 
در  قبولی  برای  را  نمره  بهترین  نفر   335 با 
الهه  به شمول  آورد.  به دست  هاروارد  دانشگاه 
فقط 10 نفر موفق شدند به هاروارد راه یابند 

یعنی کمتر از سه درصد.
مقطع  سمستر  آخرین  روزها  این  الهه 
در  را  نجوم  و  فیزیک  بخش  در  لیسانس اش 
می کند.  سپری  تگزاس  »آستن«  دانشگاه 
دختر مهاجری که شش سال پیش به همراه 
از  رهایی  امید  به  هفت نفری اش  خانواده ی 
سرزمین جنگ زده ی افغانستان کشور را ترک 
از  فرار  هدف اش  فقط  او  می گوید  الهه  کرد. 
جنگ و ناامنی افغانستان بود و فکر نمی کرد 
روزی دانشجوی ماستری و دکترا در بهترین 
دانشگاه جهان شود. او حاال در آستانه ی ورود 

آن چنان  با شرایط  او  وفق یافتن  الهه  قول  به 
بود:  چیز  یک  هدف  رفت.  پیش  سریع 
به دست آوردن سند دکترا در رشته فیزیک و 
نجوم. رشته ای که وقتی در افغانستان بود با 
حسینی،  سرور  شد.  مواجه  پدرش  مخالفت 
پدر الهه می گوید وقتی از عالقه ی دخترش به 
نجوم باخبر شد به الهه پیشنهاد داد رشته ا ی را 
دنبال کند که با واقعیت های افغانستان سازگار 
گفتم  الهه  به  آمدیم  امریکا  به  »وقتی  باشد: 
حاال که در این جاییم هر رشته ی دوست داری 

بخوان.«
تالش الهه بعد پنج سال نتیجه داد؛ نتیجه  ای 
»خانواده ام  کرد:  غافل گیر  را  خانواده اش  که 
عالوه بر حمایت، به من حق انتخاب دادند و 

تالش کردند مستقل شوم.«
ستاره های نورانی و آسمان اغلب صاف و آبی 
مزارشریف تداعی کننده ی روزهای خوش الهه 
از شهر موالناست. روزهای که او بعد از صرف 
غذا از پنجره به آن خیره می شد و دلیلی شد 
از  »بیشتر  و ستارگان شود:  نجوم  عاشق  که 
همه دلتنگ روزهای آفتابی مزار بودم. روزها 
و شب های که اغلب بی برق بودیم در گرما و 

سرما.«
پیش از آن که الهه دلباخته ی آسمان آفتابی 
مزارشریف شود و از آن طریق با دنیای نجوم 
انصاری  انوشه  داستان  آشنا شود  و ستارگان 
رابط او با دنیای ستارگان شد؛ عشق الهه در 

از زیر سایه ی جنگ به دامن هاروارد
دختری مهاجری که از جنگ فرار کرد، چگونه دانشجوی هاروارد شد؟

خرچ و مصرف تحصیل در 
امریکا باالست. میانگین 

مصارف در مقطع دکترا در 
دانشگاهی مثل هاروارد 
ساالنه بیشتر از 51 هزار 

دالر روی دست خانواده ها و 
دانشجویان می گذارد و نمره ای 
قبولی الهه در هاروارد آن قدر 
خوب بود که دانشگاه تصمیم 
گرفت 18 هزار دالر به عنوان 

جایزه برای او در نظر بگیرد.
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نسبت جامعه ی ما اب اعمال خشونت

دلیل  این  به  است.  شده  تجربه  افغانستان 
که در برهه ای از تاریخ این طور تصور  شده 
به  پایان دادن  راه حل  مذکور  سیستم  که 
نگرش ها  درحالی که همچنان  است.  منازعه 
و  قدرت طلبی  به  معطوف  رفتارهای  و 
است.  بوده  دیگری  و حذف  تمامیت خواهی 
بر  انصاری(  )مجیب الرحمان  ما  دینی  عالم 
این باور است که حضور حداقلی هزاره  ها در 
ساختار حکومت و پارلمان عامل آنارشیسم 
از  حجم  این  با  است.  کشور  در  منازعه  و 
به  می توان  چگونه  نفرت  و  دیگرستیزی 

جامعه ای صلح آمیز دست یافت؟

قومیت گرایی
این مسأله که ما هنوز در مناسبات اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی خود از انگاره های قومی 
است.  انکارناپذیر  واقعیتی  نکرده ایم  عبور 
قومی  ارزش های  و  قبیله ای  سنت های 
و  شایسته ساالری  مکانیزم های  به جای 
می کند.  عمل  افغانستان  در  تخصص گرایی 
در  به خوبی  می توان  را  موضوع  این 
که  رأی هایی  و  برگزار شده  انتخابات های 
کرد.  مشاهده  انداختند  به صندوق ها  مردم 
انتخاباتی  ما  که  شد  موجب  موضوع  این 
قومیت  عامل  کنیم.  تجربه  را  قومیت زده 
همواره در تعیین مناسبات سیاسی و قدرت 
دو  طول  در  است.  داشته  مهمی  جایگاه 
دهه ی گذشته با به وجودآمدن سازوکارهای 
مدرن مانند انتخابات و دولت، انتظار می رفت 
خرده فرهنگ هایی  اهمیت  و  جایگاه  که 
نظیر قومیت با چالش روبه رو شود. به  دلیل 
نخبگان  تمامیت خواهی  و  تمرکزگرایی 
در  مهمی  نقش  قومی  تعارضات  سیاسی، 
بی ثباتی و به وجودآمدن بحران های سیاسی 
تعارضات  این  اوج  است.  داشته  کشور  در 
وحدت  حکومت  تجربه ی  در  می توان  را 
بحران  صورت  هر  در  کرد.  مشاهده  ملی 
همچنان  آن  ارزش های  و  قومیت گرایی 
تولید خشونت  ریشه های  مهم  ترین  از  یکی 
باقی  الینحل  به صورت  که  است  کشور  در 

مانده است. 

سایر عوامل خشونت
به لیست باال می توان ده ها مورد دیگر نظیر 
»فرهنگ، شکل نگرفتن دولت – ملت، بحران 
افزود. مواردی که همه روزه  ...« را  هویت و 
متأثر  را  ما  روز مره ی  زندگی  ساحات 
می سازند. با وجود این ما همچنان نسبت به 
آن ها بی تفاوت عمل می کنیم. اینک دوباره 
خود  تاریخ  از  حساسی  شرایط  در  افغان ها 
و  امریکایی  نیروهای  خروج  گرفته اند.  قرار 
هم پیمانان آن ها از افغانستان، گفت وگوهای 
صلح، تغییر نظام، قانون اساسی و ... وحشت 
و نگرانی مضاعفی را در دل مردم افغانستان 
تکرار  از  آن ها  وحشت  است.  کرده  ایجاد 
دهه های  آنارشیسم  به  بازگشت  و  خشونت 
می رسد  به نظر  که  وحشتی  است.  گذشته 
خشونت  تولید  انبوه  ساختارهای  در  ریشه 
و  مسائل  از  بسیاری  هنوز  دارد.  جامعه  در 
باقی  حل نشده  ما  جامعه ی  در  موضوعات 
چالش ها  از  هیچ یک  برای  ما  است.  مانده 
و  قابل قبول  پاسِخ  جامعه مان  مشکالت  و 
راه حلی نداده ایم. بدتر این که آن ها را نادیده 
می گیریم. ما باید قبول کنیم که بسیاری از 
ساحات اجتماعی و سیاسی ما دچار مشکل 
صلح،  بنای  ما  است.  بازاندیشی  نیازمند  و 
بروی  را  دموکراسی مان  و  آرامش  امنیت، 
داده ایم  قرار  خشونت زا  عوامل  از  انبوهی 
تکرار  را  آن  دوباره  داریم  اصرار  همچنان  و 
کنیم. به دوحه، مسکو، پاکستان و استانبول 
تولید خشونت  بسترهای  در حالی  می رویم 
انبوه، همچنان به قوت خود باقی  به صورت 

است.

می توان  همچنین  کرد.  مسأله  طرح  آن 
سیاسی،  به  را  خشونت  عوامل  و  ریشه ها 
و  فرهنگی  ساختاری،  اجتماعی،  تاریخی، 
.... برای بررسی بیشتر دسته بندی کرد.  اما 
این  به نظر من، آنچه مهم به نظر می رسد 
مسأله است که اعمال خشونت در جامعه ی 
ما به امری عادی تبدیل شده است. در واقع 
و  باورها  و  سیاست ها  تعمیق  برای  ابزاری 
است.  شده  دیگری  به  خواسته ها  تحمیل 
با  گفت وگو  به جای  طالب  مثال،  به  عنوان 
استفاده از خشونت و کشتار، خواسته اش را 
بیان می کند و استفاده ی هرچه بیشتر از آن 
می داند.  مهم  خواسته هایش  تحمیل  در  را 
به نظر می رسد استفاده از خشونت و اشکال 
مختلف آن، قباحت و زشتی خود را از دست 
داده است. به این معنی که ما درک درستی 
از مفهوم خشونت و صورت های مختلف آن 
نداریم. شاید مهم  ترین عامل آن در جامعه ی 
از  فجایع،  تکرار  به  دلیل  که  باشد  این  ما 
خشونت در طول تاریخ معاصر ما معنازدایی 
شده است. عادی شدن خشونت و حساسیت 
 نشان ندادن به آن مسأله ای است خطرناک تر 
از خود خشونت. چرا که روح و روان جمعی 
ما در طول زمان دچار آسیب و بی خاصیتی 

می شود. 

تبعیض 
نوشته  زیاد  آن  عوامل  و  تبعیض  درباره ی 
باید  معتقدم  من  همچنان  اما  است.  شده 
گفت.  سخن  آن  درباره ی  و  نوشت  باربار 

تماشاگران از خوشی به وجد می آمدند. 
»جان گری« معتقد است که استیون پینکر 
با  آن  در  و  می نویسد  قطوری  کتاب های 
در  خشونت  که  می کند  ثابت  رقم  و  عدد 
و  شده  کمتر  تاریخ  همه ی  از  امروز  دنیای 
استدالل  او  است.  یافته  افزایش  نوع دوستی 
بشری  آالم  از  صحبت  وقتی  که  می کند 
است، و از آن باالتر، وقتی صحبت از تعداد 
کسانی است که بر اثر خشونت جان داده اند، 
اندازه ای  همان  به  گمراه کننده اند،  آمارها 
باستانی  که محاسباِت ریاضیاتی طالع بینان 

برای پیش بینِی آینده گمراه کننده بودند. 
پینکر مدعای خود را با فضل و دانش مفصلی 
تا  پیشاتاریخ  دوران  از  که  می کند  ارائه 
روزگار کنونی را شامل می شود. این »فرآیند 
از  پینکر  که  اصطالحی  شدن«،  متمدن 
وام  آلمانی،  جامعه شناس  الیاس،  نوربرت 
قدرت گیری  محصول  زیادی  حد  تا  گرفته 
فزاینده ی دولت بوده که در اکثر کشورهای 
تقریبا  را  زور  از  استفاده  حق  پیشرفته 
گرفته  خود  اختیار  در  انحصاری  به صورت 
عبارت اند  کاهش خشونت  علل  سایر  است. 
از اختراع دستگاه چاپ، قدرت گرفتن زنان، 
افزایش ظرفیت  و  استدالل  قدرت  باالرفتن 
تأثیرات  و  مدرن،  جوامع  در  همدردی 

فزاینده ی آرمان های عصر روشنگری.
جان گری نقد جسورانه ای به آمار و ارقام های 
مثال  به  عنوان  می کند.  وارد  پینکر  استیون 
اکنون  که  است  »درست  می کند  اشاره  او 
حاکمیت  دارای  و  پیشرفته  کشورهای  در 
بدان  اما  است،  یافته  کاهش  جنگ  دولت، 
معنی نیست که خشونت خواهی نیز نزد آنان 
کاهش یافته است. یکی از مهم  ترین دالیلی 
داشته  نقش  خشونت ها  این  کاهش  در  که 
این است که کشورها جنگ و خشونت را به 
بر  او  همچنین  کرد ه اند.«  صادر  نقاط  سایر 
این باور است که امروزه »مرز میان جنگ و 

صلح چندان روشن نیست«. 
این  که  شد  بیان  هدف  این  با  مقدمه  این 
با  ما  جامعه ی  چرا  که  شود  مطرح  پرسش 
کاهش خشونت بیگانه است؟ چرا تجربیات 
فرهنگ  و  کاهش خشونت  در  جوامع  سایر 
ندارد؟  جایگاهی  ما  جامعه ی  در  مدارا 
حقیقت این است که پاسخ به این پرسش ها 
بلند  و  مردم شناختی  تحقیق  یک  نیازمند 
است که در این نوشته تنها می توان درباره ی 

حسین علی کریمی

 – کانادایی  روانشناس  پینکر،  استیون 
هاروارد  دانشگاه  برجسته  استاد  امریکایی، 
و مؤلف کتاب هایی مانند »فرشتگان نیکوتر 
زبان«  »غریزه  سفید«،  »لوح  ما«،  سرشت 
سرشت  نیکوتر  فرشتگان   « کتاب  در   ... و 
ما؛ تاریخی از خشونت و انسانیت« استدالل 
جهان  بیستم،  قرن  طول  در  که  می کند 
بسیاری  نسل کشی های  و  قساوت ها  شاهد 
بوده است. به  عنوان مثال او به نسل کشی در 
دارفور، عراق و جنایت های هیتلر و استالین 
این  تمامی  او  اعتقاد  به  می کند.  اشاره 
جنایات منجر به درکی همگانی از شرایطی 
خشونتی  خود  با  مدرنیته  که  است  شده 
با  او  است.  داشته  همراه  به  را  وحشتناک 
ارائه ی چنین تصویری این پرسش را مطرح 
زندگی  از  دورشدن  با  ما  آیا  که  می کند 
در  افزایش خشونت  دچار  اولیه،  انسان های 
جهان  شده ایم؟ او استدالل می کند که این 
درک اشتباه است. به باور پینکر گذشته گان 
و  بوده اند  ما  از  بسیار خشن تر  ما  نیاکان  و 
حال  در  طوالنی  زمان  مدت  برای  خشونت 
در  ما  احتماالً  امروز  و  است.  بوده  کاهش 
که  می کنیم  زندگی  دورانی  صلح آمیزترین 

گونه  ی بشر تاکنون تجربه کرده است.  
او  بحـث  اصلـی  محـور  »افـول خشـونت« 
در کتـاب »فرشـتگان نیکوتـر سرشـت مـا؛ 
تاریخـی از خشـونت و انسـانیت« اسـت. او 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه مـا نـه به صـورت 
یک دسـت امـا به طـور کلـی شـاهد کاهـش 
به  عنـوان  بوده ایـم.  جهـان  در  خشـونت 
مثـال او بـه بخش هایـی از کتـاب مقـدس 
اشـاره می کنـد کـه در آن آمـده اسـت »و 
آن هـا علیـه مدین هـا جنگیدنـد. همان طور 
بـود  کـرده  امـر  موسـا  بـه  پـروردگار  کـه 
گذراندنـد.  تیـغ  دم  از  را  مردهـا  تمـام  و 
موسـا  بـه آن هـا گفـت: آیـا زنـان را زنـده 
نگـه داشـته اید؟ پـس حـاال تمـام مـردان 
تمـام  و  پسـر بچه ها  جملـه  از  بکشـید.  را 
زنانـی را کـه باکره نیسـتند. دختـران باکره 
را بـرای خـود نگـه داریـد.«. این نگـرش به 
مجـازات و خوانـش از متن مقـدس، ممکن 
اسـت تا دوران سـلطه کلیسـا بر بشـر، بوده 
باشـد اما اکنـون، تفکر تجاوز بـه بازماندگان 
یـک جنـگ، نوعی جنایـت جنگی شـمرده 
بازدارنـده ی  عوامـل  و  قوانیـن  و  می شـود 
به وجـود  آن  از  جلوگیـری  بـرای  بسـیاری 

آمـده اسـت. 
ما  اگرچه  که  می کند  استدالل  پینکر 
وسطی  قرون  از  جنگ ها  دقیق  آمار  به 
کافی  شواهد  اما  نداریم  دسترسی  تاکنون 
پذیرفته شده  خشونت  بدانیم  این که  برای 
دارد.  وجود  است،  یافته  کاهش  جوامع،  در 
جوامع  تاریخ  در  می گوید  او  مثال  به  عنوان 
شکل  »اعدام«  و  »شکنجه«  »ُمثله کردن«، 
است.  بوده  جنایت کاران  مجازات  عادی 
همچنین تخلفاتی که امروزه مجازات آن ها 
یک جریمه ی نقدی است در گذشته باعث 
ببرند،  را  گوش تان  یا  زبان  که  می شده 
کورتان  را  چشم تان  و  قطع  را  دست تان 
سادیستی  روش های  می افزاید  او  کنند. 
مانند  گذشته  در  مجازات  برای  متنوعی 
سوزاندن روی تیر چوبی، خالی کردن دل و 
روده، شکستن بدن روی چرخ، کشاندن بدن 
از دو سوی توسط اسب و ... وجود داشته که 

اکنون منسوخ شده است.
این واقعیت که نیاکان ما با خشونت زیسته اند، 
را  خشونت خواهی  این  لذت  است.  درست 
در  و  اسکات«  »ریدلی  شاهکار  در  می توان 
کرد.  مشاهده  بخوبی  »گالدیاتور«  فیلم 
سرگرمی  برای  گالدیاتورها  چگونه  اینکه 
تماشاگران و شاه و نزدیکانش، یک به یک به 
و  می رسیدند  قتل  به  ممکن  شکل  بدترین 

ساختارهای  مهم  ترین  جمله  از  تبعیض 
معاصر  تاریخ  طول  در  که  است  خشونت 
تولید  مهم  منبع  به  عنوان  افغانستان 
خشونت عمل کرده است. تبعیض همواره به 
شکل های گوناگون از جمله تبعیض قومی، 
زبانی، جنسی و ... از مردم افغانستان قربانی 
در  گروه های  سایر  و  هزاره ها  است.  گرفته 
اجتماعی ای  گروه های  مهم  ترین  حاشیه، 
بوده اند که در طول تاریخ معاصر افغانستان 
وجود  با  شده اند.  واقع  ستم  و  ظلم  مورد 
می رفت  انتظار  بُن  توافق نامه  از  پس  آن که 
کم رنگ تر  جامعه  در  تبعیض  از  شکل  این 
عملکرد  و  تمامیت خواهی  به  دلیل  اما  شود 
پنهان ساختارهای تبعیض، هیچ گاه این رؤیا 
محقق نشد. اکنون پس از گذشت دو دهه از 
توافق نامه بُن، هزاره ها و گروه های ستمدیده 
تصمیم گیری،  ساختارهای  در  اندکی  سهم 
همچنین  دارند.  دولت  و  قدرت  مناسبات 
مقایسه  در  خدمات  و  منابع  از  آن ها  سهم 
است.  ناچیز  اجتماعی  گروه های  سایر  با 
آن ها به صورت وصف ناشدنی در یک وضعیت 
وضعیت  این  تداوم  می کنند.  زیست  نابرابر 
ایجاد  که  عکس العملی  حداقل ترین  نابرابر، 
حکومت  و  سیستم  از  نارضایتی  می کند، 

است. 

تمامیت خواهی و قدرت طلبی
همه  بستر  آن  به  دستیابی  و  قدرت طلبی 
است.  افغانستان  در  جاری  خشونت های 
همواره  افغانستان  در  قدرت  مناسبات 
نمود  اساسی ترین  است.  بوده  نامتوازن 
و  قدرت  مناسبات  در  می توان  را  تبعیض 
بسیاری  عامل  دید.  آن  پنهان  الیه های 
نبود  افغانستان  در  جاری  خشونت های  از 
توازن در ساختار قدرت است. تاریخ معاصر 
افغانستان نشان می دهد که مسأله ی قدرت 
و  مناقشه برانگیز  همواره  آن  مکانیزم های  و 
چالش زا بوده است. تاریخ معاصر افغانستان 
پر است از اعمال خشونت و حذف. خشونتی 
قدرت  به  دستیابی  آن  عامل  مهم  ترین  که 
بوده است. امر قدرت تعیین کننده ی بسیاری 
و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  مناسبات  از 
نتوانستند  هیچ گاه  افغان ها  است.  اقتصادی 
قدرت  آن  در  که  کنند  تعریف  مکانیزمی 
عادالنه توزیع شود. از همین روست که الگوها 
از حکومت داری در  و سیستم های مختلفی 

سنت های قبیله ای و 
ارزش های قومی به جای 

مکانیزم های شایسته ساالری 
و تخصص گرایی در افغانستان 

عمل می کند. این موضوع 
را می توان به خوبی در 

انتخابات های برگزار شده 
و رأی هایی که مردم به 

صندوق ها انداختند مشاهده 
کرد. این موضوع موجب شد 
که ما انتخاباتی قومیت زده را 

تجربه کنیم.


